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دومین سمپوزیوم کریسپر، هفتم آذر ماه با حضور 
در  دانشجویان  و  اساتید  مسئولین،  از  جمعی 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 

برگزار شد.
الهام آمرکاشی،آینده  به گزارش خبرنگار زمان- 
نگری تکنیک ویرایش ژنومی کریسپر در ویراش 
ژنومی انسان و جانوران، کاربرد تکنیک ویرایش 
جانوران،  و  انسان  ویرایش  در  کریسپر  ژنومی 
کاربرد تکنیک ویرایش ژنومی کریسپر در ویرایش 
ژنومی گیاهان،بررسی اثرات خارج از هدف تکنیک 
ویرایش ژنومی کریسپر با استفاده از تکنیک های 
انواع  )NGS(،معرفی  یابی  توالی  جدید  نسل 
بررسی  و  طراحی  ژنومی،  ویرایش  های  تکنیک 
موضوعات  جمله  از  تکنیک  این  عمکرد  نحوه 
سمپوزیوم  دومین  صبح  نوبت  های  سخنرانی 
سلیمان  رضا  دکتر حمید  که  بود  کریسپر  ملی 
کسری  دکتر  آرا-  شمس  مهدی  دکتر  پور- 
اصفهانی- دکتر وحید شریعتی- صادق شجاعی 
)دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی( اعضای هیأت 
علمی پژوهشگاه ژنتیک سخنرانان این سمپوزیوم 
بودند که به نکات درخور و قابل توجهی در این 
علمی  رئیس  صنعتی-  پرداختند.دکتر  حوزه 
کنگره و معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیک و زیست فناوری در ابتدای مراسم دومین 
سمپوزیوم کریسپر،ضمن بیان این موضوع که این 
پژوهشگاه از اوایل دهه 70 کار خود را شروع کرده 
و در این مدت زماِن نه چندان طوالنی، پیشرفت 
و  تالش  تمام  است،  داده  انجام  را  اساسی  های 
پیشرفِت پژوهشگاه را مدیون و مرهوِن مدیران، 
اعضاء علمی، کارشناسان و دانشجویان و افرادی 

که به طور کلی تالش کردند تا پژوهشگاه را به این 
نقطه از موفقیت برسانند، دانست و با ذکر هدف 
اصلِی پژوهشگاه که توسعه بیوتکنولوژی در کشور 
بر فعالیت  این رابطه عالوه  اذعان کرد:در  است، 
های تحقیقاتی و تولید علم و تکنولوژی در زمینه 
های مختلف زیست فناوری از گیاهی و کشاورزی 
و دام و آبزیان و طیور گرفته تا زمینه های ژنتیک 
ارگانیست  میکرو  صنایع  در  همچنین  و  انسانی 
انجام می شود  این فعالیت ها در پژوهشگاه  ها 
برای  دانشجو  تربیت  و  تحقیقاتی  های  پروژه  و 
کارهای تحقیقاتی، بخشی از کار این پژوهشگاه 
است که در سطوح کارشناسی ارشد- دکتری و 
پسا دکتری افراد در این پژوهشگاه فعالیت می 
کنند و بعد از اتمام تحصیل درمراکز تحقیقاتی 
که خوشبختانه  شوند  می  کار  به  مشغول  دیگر 
این فعالیِت پژوهشگاه باعث شده که یک نیروی 
وجود  به  جامعه  سطح  در  موثر  و  مفید  انسانی 

بیاید.
 دکتر صنعتی با اشاره به تولید فناوری در این 
نیز  زیادی  های  موفقیت  تاکنون  که  پژوهشگاه 
به  این موفقیت ها  انتقال  از  حاصل شده است، 
رفع  برای  خصوصی  و  دولتی  مهم  های  بخش 
این  در  مردم  مشکالت  رفع  و  جامعه  نیازهای 
داد:  توضیح  و  خبرداد  مهم  بسیار  جدید  زمینه 
تقریبا بیست سال پیش امکان تشخیص بیماری 
ها قبل از تولد وجود نداشت و اکنون دو دهه است 
که دانشمندان موفق شدند بیماری های ژنتیکی 
را تشخیِص قبل از تولد بدهند که این تشخیص، 
از تولد بسیاری از افراد مبتال به بیماری ژنتیکی 
در  بزرگی  بسیار  اثر  این  و  کند  می  جلوگیری 

سالمت، اقتصاد و پیشرفت و تغییر وضعیت جامعه 
داشته است.وی در ادامه تصریح کرد: نزدیک به 
سه دهه است که تشخیص قبل از تولِد  تاالسمی 
باعث  در کشور شروع شده است و خوشبختانه 
شده تاثیر زیادی در سالمت جامعه داشته باشد. 
دکتر صنعتی در پایان با اشاره به تکنیک کریسپر، 
تأکید کرد: کریسپر تکنولوژی جدیدی است که 
در حدود 6- 7 است که از عمرش می گذرد و 
توسعه پیدا کرده که تکنولوژی قدرتمندی است 
که برای دستکاری ژن ها در داخل سلول از این 
تکنیک استفاده می شود که در داخل بافت عمل 
می کند تا تغییرات انجام شود و تغییر ژنتیکی 
و اختالالت به وجود آمده را تصحیح کند.دکتر 
توالیی- رئیس انجمن ژنتیک ایران، یکی دیگر از 
سخنرانان این سمپوزیوم با اشاره به آیه فتبارک 
اهلل احسن الخالقین، به ارزش انسان اشاره کرد و 
با تأکید بر این امر که در حوزه سالمت، 38درصد 
بیماری  40درصد  به  قریب  روانی-  اختالالت 
های عروقی- 43درصد بیماری های متابولیک و 
موضوع دیابت - 75درصد سرطان ها در پاسخ به 
درمان، متنوع و متفاوت عمل می کنند که گاهی 
همین روش معمول درمان یکسان که به خدمت 
گرفته می شود نه تنها در بخشی از بیمارن جواب 
مطلوب را نمی دهد که گاهی به پیچیده تر شدن 
اشارات  بر  تکیه  با  شود؛  می  منجر  نیز  عارضه 
ابتدایی، تأکید کرد اگر امروز بشر قادر است پروژه 
ژنوم را به سرانجام برساند، مرهون دانش بشر بر 
ژنوم است که  ژنتیک امروز درک مناسب تری از 

پزشکی را در اختیار ما قرار داده است. 

ادامه در صفحه3

در دومین سمپوزیوم کریسپر مطرح شد:

»کریسپر«، گام موفق در ویرایش یا تعویض ژنوم 6 ویژگی مهم
 بودجه سال 98

6 ویژگی مهم بودجه سال آینده از سوی سازمان برنامه بودجه کشور اعالم 
شد که تداوم پرداخت یارانه نقدی، حمایت از معیشت عمومی و استمرار 

اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای از مهترین برنامه هاست.
به  توجه  با  بودجه کشور  و  برنامه  ازایرنا، سازمان  نقل  به  زمان  به گزارش 
را  مهم  ویژگی  آتی، 6  بودجه سال  برای  تعیین شده،  های  بندی  اولویت 
برشمرده که »تداوم پرداخت یارانه نقدی« نخستین ویژگی است. »افزایش 
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان« و »حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی« از دیگر 
در  گامی  ها،  اولویت  این  که  است  کشور   98 سال  بودجه  های  ویژگی 
اقتصادی بر زندگی  افزایش فشار  از  نیاز مردم و جلوگیری  راستای تامین 
مردم محسوب می شود. همچنین »استمرار طرح مقابله با فقر مطلق« و 
آینده  بودجه سال  های  دیگر مشخصه  از  تحول سالمت«  »استمرار طرح 
کشور است.»استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای« ویژگی دیگر 
الیحه بودجه سال 98 است که در راستای توسعه عدالت در همه بخش ها و 

مناطق و بهره مندی همگانی از فرصت های توسعه انجام می شود.
پیش از این، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، سال 98 
را سالی ویژه دانست و گفت: سال 1398، سال ویژه ای است که باید در 
شرایطی که به گفته آمریکایی ها بی رحمانه ترین تحریم ها علیه ایران وضع 
شده است، کشور را اداره کنیم. وی با تاکید بر اینکه نباید بودجه کشور را 

صرف امور واهی کرد، افزود: تحریم بر منابع، مصارف و اهداف بودجه سایه 
می افکند، بنابراین هنر ما این است که با استفاده از تجربه های گذشته و 
امکاناتی که تجهیز کردیم، بتوانیم شرایط تحریم را دور بزنیم. بدون تردید 
سایه تحریم های ظالمانه آمریکا بر سر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست 
که در این راستا، رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید می کند: هنر ما باید 
الزم  امر  این  تحقق  »برای  باشد.  کشور  مالی  منابع  کردن  مصرف  درست 
است تا نیازهای کشور به صورت دقیق شناسایی و اولویت بندی شود. ما در 
دوران تحریم های ظالمانه آمریکا، نیازمند تامین معیشت مردم، جلوگیری 
فرصت های  ایجاد  و  اقتصادی، حفظ مشاغل موجود  فشارهای  افزایش  از 
شغلی جدید برای نیروهای جوان و جویای کار هستیم.«دولت در نظر دارد 
که الیحه بودجه سال 98 را در موعد مقرر قانونی و تا اواسط آذرماه تحویل 
مجلس دهد.تاکنون گمانه زنی های متعددی درباره آمار و ارقام الیحه بودجه 
از جمله قیمت نفت، میزان صادرات نفت و نرخ محاسبه دالر مطرح شده که 
هیچ کدام به طور رسمی تایید نشده اند.بالفاصله پس از تقدیم الیحه بودجه 
به مجلس، کار بررسی آن در کمیسیون های تخصصی آغاز و کمیسیون 

تلفیق بودجه 98 نیز برای بررسی این الیحه تشکیل می شود.

لزوم تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد: 
شوراهای  انتخابات  برگزاری  دوره  پنج  تجربه 
اسالمی شهر و روستا ثابت کرده سازوکار برگزاری 

انتخابات شوراها کارآمد نبوده است.
مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، این مرکز در 
گزارشی با عنوان »آسیب شناسی نظارت مجلس 
شورای اسالمی بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا؛ پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات 
شوراهای اسالمی« ضمن بررسی سازوکار فعلی 
انتخابات شوراها و تجربیات کشورهای  برگزاری 
کمیسیون  تشکیل  جهت  پیشنهادی  مختلف، 
مرکز  است.گزارش  داده  ارائه  انتخابات  ملی 
پژوهش های مجلس در ادامه می افزاید: در دنیا 
نهادی وجود  الگوی  انتخابات سه  برای مدیریت 
دارد الگوی مستقل، حکومتی و مختلط. در الگوی 
که  نهادی  وسیله  به   انتخابات  مدیریت  مستقل 
اداره  از قوه مجریه است، سازماندهی و  مستقل 
انتخابات  مدیریت  الگوی حکومتی،  در  می شود. 
به  وسیله یکی از وزارتخانه های قوه مجریه )نظیر 
وزارت کشور( و یا از طریق دستگاه های محلی قوه 
مجریه سازماندهی و مدیریت می شود. در الگوی 
ساختار  دارای  انتخابات  مدیریت  نهاد  مختلط 
انتخابات  مدیریت  نهاد  یک  است،  دوبخشی 
سیاستگذار یا ناظر که مستقل از قوه مجریه است 

درون  که  انتخابات  مدیریت  مجری  نهاد  یک  و 
دارد.این  قرار  محلی  حکومت  یا  ادارات  از  یکی 
گزارش تصریح می کند: فارغ از اینکه کدام الگو 
عملکرد  گیرد  قرار  استفاده  مورد  در یک کشور 
نهاد مدیریت انتخابات زمانی موفقیت آمیز است 
که بر پایه اصول راهنمای خاصی مانند استقالل 
سالمت،  بی طرفی،  عمل،  و  تصمیم گیری  در 
کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی و حرفه ای بودن 
شکل گرفته باشد. تجربه ثابت کرده امکان تحقق 
این عوامل در الگوی مستقل بیش تر از دو الگوی 

دیگر است .
مدیریت  فعلی  الگوی  گزارش،  این  اساس  بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همانند 
خبرگان  و  ریاست جمهوری  مجلس،  انتخابات 
الگویی مختلط است که هریک از وظایف اجرایی 
و نظارتی توسط دو نهاد متفاوت انجام می شود. 
در انتخابات شوراها، بخش نظارت توسط هیئت 
اسالمی(  شورای  مجلس  نظارت)نظارت  مرکزی 
انجام  کشور  وزارت  توسط  آن  اجرایی  بخش  و 
انتخابات  برگزاری  دوره  پنج  تجربه  می شود. 
کرده  ثابت  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
کارآمد  سازوکاری  چنین  با  انتخابات  برگزاری 
نبوده است.گزارش با مطالعه تجربیات کشورهای 
فعلی  الگوی  شناسی  آسیب  و  دنیا  مختلف 
کمیسیون  تشکیل  پیشنهاد  انتخابات،  برگزاری 

همچون  ویژگی هایی  پایه  بر  را  انتخابات  ملی 
نهادی،  استقالل  برجسته،  جایگاه  بودن  دارا 
تقویت شفافیت، پایداری تجربه نهادی و حرفه ای 
بودن ارائه داده است. کمیسیون ملی انتخابات با 
پیروی از الگوی مستقل متشکل از افراد حرفه ای 
قوه  توسط  که  است  مختلف  صالحیت های  با 
مقننه، مجریه و قضائیه و شورای عالی استان ها 
و همچنین احزاب جهت سیاستگذاری، مدیریت 
و نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا 

تشکیل می شود. 
بر این اساس در سطح استان، شهرستان و بخش 
کمیسیون های انتخابات مربوطه جهت نظارت بر 
خود  حوزه  محدوده  اسالمی  شوراهای  انتخاب 
پژوهش های  مرکز  می شوند.گزارش  تشکیل 
و  ویژگی ها  به  توجه  با  می کند:  عنوان  مجلس 
این  انتخابات،  ملی  کمیسیون  صالحیت های 
الگو بیش از هر الگوی دیگری امکان تحقق یک 
می کند.  فراهم  را  کارآمد  و  کیفیت  با  انتخابات 
بودجه  ردیف  دارای  انتخابات  ملی  کمیسیون 
مستقل است که سالیانه در قانون بودجه کشور 
کمیسیون  این  برای  البته  می شود.  پیش بینی 
ثبت  بر  نظارت  رسالت  مذکور،  وظایف  عالوه بر 
بعدا  که  وظایفی  سایر  یا  آنها  عملکرد  و  احزاب 
قانونگذار ممکن است در موضوع انتخابات برای 

آن تعیین کند، پیش بینی شده است..

به گزارش زمان،6 ویژگی مهم بودجه سال آینده از سوی سازمان برنامه بودجه کشور اعالم شد که تداوم پرداخت یارانه نقدی، حمایت از معیشت عمومی و استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای 
از مهترین برنامه هاست.همچنین »استمرار طرح مقابله با فقر مطلق« و »استمرار طرح تحول سالمت« از دیگر مشخصه های بودجه سال آینده کشور است.»استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای« 

ویژگی دیگر الیحه بودجه سال 98 است که در راستای توسعه عدالت در همه بخش ها و مناطق و بهره مندی همگانی از فرصت های توسعه انجام می شود.
1

تامین معیشت مردم جزء اولویت های بودجه سال آتی؛

6 ویژگی مهم بودجه سال 98

ورود 4/7 میلیون 
گردشگر خارجی

 در 7 ماهه امسال

به گزارش زمان ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در 7 
ماهه سال جاری، 4 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می دهد. علی اصغر مونسان معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یک برنامه تلویزیونی 
تصریح کرد: در 7 ماهه سال گذشته شاهد ورود 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که 
امسال این رقم به 4 میلیون و 700 هزار نفر در مدت مشابه رسید که نشان دهنده رشد بسیار 
خوب و چشمگیر جذب گردشگران خارجی به ایران است.وی افزود: این در حالی است که 

در گردشگری داخلی نیز شاهد رونق بسیار خوبی هستیم
8

روزانهم صبح اریان

ذخایر کاالیی
 بیش از نیاز 

کشور

شناسایی 
دانش آموزان 

پرخطر کلید خورد

لزوم تشکیل 
کمیسیون ملی 

انتخابات
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ابوترابی فرد: وحدت ملی و انسجام  اسالمی امری مهم است

بسیج در برابر استکبار ایستاده است

الریجانی اعالم کرد: برگزاری اجالس ۵ کشور در ایران

رشد  مانع  سازی  بحران  با  بزرگ  قدرت های 
می شوند                          آسیا  اقتصادی 
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ایران با آمریکای عهد شکن
 مذاکره نخواهد کرد

عراقچی: به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست

سرمقاله

غبار سیاست زدگی بر پیکره 
کلی کشور

بی گمان پیوستن به نهادهای شفافیت مالی 
یکی از روش هایی است که می تواند دولت 
جمهوری اسالمی ایران را در امر مبارزه با 
فساد یاری دهد. این نهادها که FATF از 
بزرگ ترین و مهم ترین آن است به شکل های 
مختلف اعم از مشورتی و دادن گزارش های 
ساالنه، مکانیسم مقابله با منافذ فساد، دادن 
تراکنش های  به  نسبت  دقیق  اطالعات 
مشکوک، می تواند کمک بزرگی به دولت 
در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی کندمطرح 
  CFT شدن موضوع پیوستن ایران به الیحه
میان  در  را  پرسش  این  چیز  هر  از  بیش 
افکار عمومی مطرح ساخته که واقعیت این 
بر  پیامدهای  مالی چیست و چه  سازوکار 
اقتصاد و صنعت کشورمان دارد. پاسخ روشن 
به این سوال نیازمند فهم درست و دقیق از 
ماهیت اقتصاد ایران و مناسبات پنهانی نهفته 
انکار است  در آن است. آنچه که غیرقابل 
اینکه اقتصاد ایران با توجه به بزرگی بخش 
رقابتی،  خصوصی  بخش  فقدان  و  دولتی 

بیشتر شبیه اقتصاد باندی و رانتی است. 

2  جالل میرزایی 

نگاه روز

طرح ایران تنها گزینه قابل 
اعتماد برای بحران یمن 

3
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غبار سیاست زدگی بر پیکره کلی کشور

* جالل میرزایی 
بی گمان پیوستن به نهادهای شفافیت مالی یکی از روش هایی است که 
می تواند دولت جمهوری اسالمی ایران را در امر مبارزه با فساد یاری دهد. 
این نهادها که FATF از بزرگ ترین و مهم ترین آن است به شکل های 
مختلف اعم از مشــورتی و دادن گزارش های ساالنه، مکانیسم مقابله با 
منافذ فســاد، دادن اطالعات دقیق نســبت به تراکنش های مشکوک، 
می تواند کمک بزرگی به دولت در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی کند.

مطرح شدن موضوع پیوستن ایران به الیحه CFT  بیش از هر چیز این 
پرسش را در میان افکار عمومی مطرح ساخته که واقعیت این سازوکار 
مالی چیست و چه پیامدهای بر اقتصاد و صنعت کشورمان دارد. پاسخ 
روشن به این سوال نیازمند فهم درست و دقیق از ماهیت اقتصاد ایران 
و مناسبات پنهانی نهفته در آن است. آنچه که غیرقابل انکار است اینکه 
اقتصــاد ایران با توجه به بزرگی بخش دولتی و فقدان بخش خصوصی 
رقابتی، بیشتر شبیه اقتصاد باندی و رانتی است. با وجود تاکید بر اصل 
44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش های دولتی به شرکت های 
رقابتی خصوصی، در عمل شاهد دست به دست شدن این شرکت ها و 
مجتمع های بزرگ صنعتی و تجاری از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر 
و در نهایت انتقال آن به شرکت های خصولتی هستیم. طبیعتاً این عدم 
شــفافیت و از همه مهم تر انحصار و عدم رقابت پذیری، نتیجه ای جزء 
فربه تر شدن هر چه بیشتر بخش دولتی و به تبع آن فسادهای اقتصادی 
کالن از سوی این نهادهای مالی ندارد. با نگاهی به همین اخبار و اتفاقات 
چندماه گذشته در کشــور به روشنی هر چه تمام تر می توان به عمق 
فساد مالی در کشــور پی برد. هک شدن سایت وزارت صنعت ومعدن 
در بحث واردات خودروهای لوکس، گرانی افســار گسیخته ارز و طال، 
گم شدن دکل های بزرگ نفتی، قاچاق روزانه 10 الی 13 میلیون لیتر 
سوخت از کشور و  فرارهای بزرگ از سوی میلیاردها به خارج از کشور 
همگی گواه بر وجود شــبکه ای ســازمان یافته از فساد مالی در کشور 
است. کار فساد آنقدر در جامعه باال گرفته و برای همگان مکشوف شده 
که در انتخابات ریاســت جمهوری سال گذشته، تقریباً هر چهار نامزد 
حاضر یکدیگر را به شکل های مختلف متهم به فساد مالی می کردند. با 
عطف به این امر است که ایران تقریباً حضوری صدر جدولی در شاخص 
فساد در طبقه بندی سازمان های شفافیت مالی دنیا قرار دارد. یکی از 
این سازمان های مهم، موسسه حکمرانی بازل در سوئیس است که هر 
سال با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، نظارت قانون 
و نحوه رسیدگی به متهمان، گزارشی از ریسک پول شویی در کشورهای 
مختلف جهان ارائه می دهد. شــوربختانه ایران طی سال های اخیر به 
خصوص بعد از تشدید شدن تحریم های آمریکا، رتبه اول را در رابطه با 
خطر پول شویی داشته است. حال با عطف به این واقعیت ها بایستی چه 
استراتژی و راهبردی برای مهار فساد در ایران گرفت. بی گمان پیوستن 
به نهادهای شــفافیت مالی یکی از روش هایی است که می تواند دولت 
جمهوری اســالمی ایران را در امر مبارزه با فساد یاری دهد. این نهادها 
که FATF از بزرگترین و مهم ترین آن است به شکل های مختلف اعم 
از مشورتی و دادن گزارش های ساالنه، مکانیسم مقابله با منافذ فساد، 
دادن اطالعات دقیق نسبت به تراکنش های مشکوک، می تواند کمک 
بزرگی به دولت در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی داشته باشد. منتهی 
نکته در اینجاست که بایستی اول نوع نگاه و برداشت ما نسبت به این 
سازوکارهای مالی اصالح شود. باید پذیرفت که اف ای تی اف یک نهاد 
بین المللی مالی است و فراتر از کنش ها و اندرکنش های سیاسی حاکم 
بر روابط بین الملل عمل می کند. نگاه این مجموعه مالی صرفاً اقتصادی 
است. برای همین منظور در داخل هم بایستی نگاهی کامال اقتصادی 
و تخصصی به این نهاد مالی داشــت. در عمل ما شاهد این هستیم که 
خیلی از کشورها بدون حواشی و صرف هزینه های گزاف به این سازمان 
های مالی پیوسته اند و به تناسب از مزیت ها و امکانات مالی این سازمان 
ها هم بهره مند شــده اند. این در حالی است که عموم نگاه ما در ایران 
به این طیف از ســازمان ها سیاسی است. ما تصور می کنیم که اف ای 
تی اف ابزار دســت قدرت های بزرگ، از جمله امریکاست و این کشور 
در تالش اســت از این سازوکار مالی برای اعمال سلطه و قدرت اش در 
جهان استفاده کند. جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارشهای 
اف ای تی اف به عنوان کشــوری که در آن خطر پول شویی وجود دارد، 
مطرح می شود. از سوی دیگر در بحث سازمان های تروریستی، لیست 
گروههای تروریستی مورد قبول برای اف ای تی اف، سازمان ملل است. 
در سازمان ملل هم گروههایی مثل حزب اهلل به عنوان گروه تروریستی 
مطرح نیست. برای همین الزم است که نگاههای سیاسیون در داخل 
اوال نسبت به موضوعات و اتفاقات بین المللی جنبه تخصصی و علمی 
به خود بگیرد و نباید ورود غیرتی و احساســاتی به موضوعات داشت و 
تصور کرد که دشمن همیشه مدام در حال سناریو نویسی برای ما است. 
واقعیت این است که نظام بین الملل به سمت تکثرگرایی و چند قطبی 
در حال حرکت اســت و در این فضا نقش نهادهای غیر دولتی چه بسا 
در بعضی از مواقع بیش از نهادهای رسمی دولتی است. با این نگاه بهتر 
می توانیم از مزیت ها و فرصت های بین المللی برای اقتصاد و صنعت 
کشورمان بهره گیریم. تجربه نشان داده که نگاه سوء ظنی به بیرون از 
مرزها همیشــه برای ما هزینه به بار آورده اســت. برای مثال در بخش 
ورزش و به خصوص عرصه فوتبال به وضوح نظاره گر، روزمرگی، توقف 
و ســیکل ناکامی هستیم. در حالی که همین همسایگان نزدیک ما در 
آســیا، در این بخش از ورزش به پیشرفت های بسیار مهم رسیده اند 
و توانسته اند حتی در عرصه جهانی نام و نشانی برای خود ایجاد کنند. 
این کشورها به راحتی پذیرای دنیای بیرون و بهره گیری از استعدادهای 
خارجی برای بالفعل در آوردن ظرفیت های بومی شان شده اند. در حالی 
که ما درداخل کماکان نگاه غیرتی به موضوعات ورزشی داریم و اینکه ما 
نیازی به مربیان هوشمند خارجی نداریم و خود در داخل ظرفیت باالیی 
داریم. این نکته را باید پذیرفت که دنیای امروز، دنیای بدون مرز است و 

برای زیستن در این عرصه، نیاز به بین المللی شدن داریم.  
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کشته شدن30غیرنظامی درحمله ائتالف 
آمریکایی به دیرالزور سوریه 

جنگنده ائتالف آمریکایی روز جمعه با حمله به استان دیر الزور سوریه، 
دستکم 30 غیر نظامی را کشتند.جنگنده بمب افکن های ائتالف بین 
المللی به سرکردگی آمریکا شــهرک »الشعفه« واقع در حومه شرقی 
دیرالزور بمباران کردند.بر اســاس این گزارش، دستکم تاکنون 30 غیر 
نظامی که بیشتر آن ها زنان و کودکان هستند کشته شدند و به خاطر 
حجم باالی تخریب احتمال افزایش قربانیان این حمله هایی وجود دارد.

سه روز پیش نیز جنگنده های ائتالف به بهانه مبارزه با گروه تروریستی 
داعش، خانه های مردم در روســتای ابوالحسن از توابع شهر هجین را 
بمبــاران کرده بودند که در پی آن ده ها غیر نظامی کشــته و زخمی 
شدند. طی روزهای گذشته در پی حمالت جنگنده های ائتالف به شهر 
»هجین« و شهرک »الشعفه« در ریف شرقی استان دیر الزور که به بهانه 
مبارزه با داعش صورت گرفت، 45 غیر نظامی که اکثر آنها زن و کودک 
بودند، کشته شدند.دولت دمشق در نامه هایی به دبیر کل سازمان ملل و 
رئیس شورای امنیت خواستار توقف فوری حمالت و کشتار مردم سوریه 
توسط نیروهای ائتالف و ایجاد ساز و کاری مستقل برای تحقیق در باره 

این جنایات و نیز مجازات عامالن آن شده است.

رئیس جمهوری به استان سمنان 
سفر می کند

سرپرســت استانداری ســمنان گفت: مردم استان 
سمنان سه شنبه این هفته میزبان حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی خواهند بود و در شاهرود 

استقبال پرشوری از وی به عمل خواهد آمد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنا، ســعید ناجی در 
نشست شورای اداری استان سمنان که به مناسبت 
هماهنگی برنامه های ســفر ریاســت جمهوری به 
استان، در سرسرای پورسینای دانشگاه علوم پزشکی 
شاهرود برگزار شد از دیدار رئیس جمهوری با مردم 
در شــاهرود خبر داد.وی افزود: سفرهای مسووالن 
بیانگر عالقه آنان به مردم و میل به شــناخت دقیق 
مشکالت هر منطقه و حل آن ها با رسیدگی بیشتر و 
دقیق تر و نیز فرصتی برای ارزیابی عملکرد مسووالن 
در آن حوزه اســت. ناجی با تاکید بر اینکه سفرهای 
استانی می تواند میزان سنجش عالقه مردم به نظام، 
مسووالن و دولت تلقی شود، تصریح کرد: بدخواهان 
نظام، مشــروعیت آن را هدف گرفته و در این راه از 
تحریم، تهدید و ابزار رســانه ای استفاده می کنند. 
سرپرست استانداری سمنان حفظ انسجام و همدلی 
و انتخاب راهکار مناسب برای برخورد با دسیسه های 
دشــمنان را ضرروی دانست و ابراز داشت: باید دقت 
کنیم عملکرد ما به گونه ای نباشد که نظام را ضعیف 
کند این در حالیست که پایه این مشروعیت سیاسی 
مردم هستند و باید رضایت هرچه بیشتر آنان مد نظر 

قرار گیرد. 
.

اتهام  پراکنی های واهی برایان 
هوک علیه ایران

 در ادامــه اتهــام پراکنی های مقامــات آمریکایی 
علیه کشــورمان رئیس گروه اقدام ایران در وزارت 
امورخارجه آمریکا مدعی شد که ایران به گروه های 
منطقه ســالح ارسال می کند و موجب بی ثباتی در 

خاورمیانه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، برایان هوک نماینده 
ویژه رئیس گروه اقدام ایــران در وزارت امورخارجه 
آمریکا در یک نشست خبری در یک پایگاه نظامی 
که به نمایش تجهیزاتی که واشنگتن ادعا می کند 
جمهوری اسالمی به گروه های منطقه ارسال کرده 
اســت، اختصاص داشــت به طرح ادعاهای واهی و 
نخ نمای آمریکایی ها علیه کشورمان پرداخت و بدون 
کوچک ترین اشــاره به سیاست های مداخله جویانه 
و جنگ طلبانه کشــورش در خاورمیانه باز هم این 
ادعای بی اســاس را مطرح کرد که ایران بزرگ ترین 
حامی تروریسم اســت.وی با تکیه بر این ادعاهای 
خصمانه، گفت که مقامات ایران باید تصمیم بگیرند 
عنوان بزرگ ترین دولت حامی تروریســم را از این 
کشور بردارند و به نفع مردم خود اقدام کنند.برایان 
هوک که ســه ماه پیش توســط وزیر امورخارجه 
آمریکا به عنوان رئیس گــروه اقدام ایران منصوب 
شــد، در پاسخ به ســوالی درباره اقدام بعدی علیه 
ایران با اشــاره به رویکرد فشــار حداکثری بر ایران 
مدعی شد که اگر تحریم های واشنگتن مانع از این 
نشود که تهران ارســال سالح به گروه های منطقه 
را متوقف کند، اقدام نظامی علیه این کشور ممکن 
خواهد بود اما دولت آمریکا ترجیح می دهد از تمام 
ابزارهای دیپلماتیک ممکن استفاده کند.رئیس گروه 
اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا با اشــاره به 
موشک های ضدتانک و موشک زمین به هوایی که در 
این پایگاه دیده می شد، مدعی شد که این تجهیزات 
جنگی را نیروهای عربستان در یمن به دست آورده 
و در اختیار آمریــکا قرار داده اند.هوک همچنین به 
یک راکت توپخانه ای اشاره کرد و مدعی شد که این 
راکت نیز در والیت هلمند افغانستان کشف شده و 
نشان می دهد ایران از طالبان حمایت نظامی می کند. 
وی تاکید کرد که ایران تهدیدی جدی برای منطقه 
شــده و باید متوقف شود.بنابر این گزارش، نمایش 
تجهیزات ادعایی آمریکا که می گوید از ایران ارسال 
شده دومین بار است که در سال جاری )میالدی( در 
واشنگتن انجام می شود. نیکی هیلی نماینده آمریکا 
در سازمان ملل نیز بقایای چند موشک و پهپاد را در 
زمستان گذشته به نمایش گذاشت که ادعا می کرد از 
ایران برای حوثی های یمن که در حمله به عربستان 
استفاده شــده بود، ارسال شده است.هوک در ادامه 
ادعاهای خود با اشــاره به نمایش هیلی مدعی شد 
که مقایسه تجهیزات ارسالی ایران نشان می دهد در 
شش ماه اخیر، کمک های ارسالی جمهوری اسالمی 
به گروه های منطقه افزایش یافته است.نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران در ادامه گزافه گویی هایش ادعا 
کرد: آنچه شــاهد آن هستیم ســابقه داشته است. 
مقامات ایران هزاران موشــک به حزب اهلل داده اند. 
آنها سعی دارند حوثی ها را به حزب اهلل خلیج فارس 
تبدیل کنند. ایران بیش از هشت میلیارد دالر به اسد 
)رئیس جمهوری سوریه( کمک کرده است. حماس 
و حزب اهلل نیز میلیون ها دالر برای برنامه های خود 
دریافت کرده اند.وی با اشاره به اینکه فشار آمریکا بر 
جمهوری اسالمی ادامه خواهد یافت، افزود: پیام ما به 
تهران مشخص است. فشار اقتصادی و تحریم های ما 
تا زمان تغییر رفتار جمهوری اسالمی ادامه خواهد 
یافت. ایران می تواند برگردد یا شــاهد فروپاشــی 

اقتصادش باشد. 

اخبار

سرمقاله

برای خود می  بخواه که  را  آن  برای مردم 
خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که 

مایلی درباره ات آنچنان کنند

کالمامیر

بسیج  گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
عراق، سوریه،  اسالمی در  ایران  در  مستضعفین 
معظم  رهبر  فرماندهی  تحت  لبنان  و  فلسطین 
انقالب در برابر دنیای استکبار با قدرت ایستاده 

است.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های اول 
نماز جمعه گفت: وحدت ملی و انسجام  اسالمی 
امری مهم است. وحدت ملی و انسجام اسالمی با 
نگاهی به جامعه جهانی اصلی اساسی است. آموزه 
های اسالم بدون استثنا زمینه ساز وحدت جامعه 
اسالمی و وحدت امت اسالمی را فراهم می کند.

برجسته کردن  با  اعظم )ص(  پیامبر  افزود:  وی 
اسالم، عزت انسانی، منزلت و کرامت انسان، راه را 
برای وحدت جامعه اسالمی هموار کردند.ابوترابی 
باید  وحدت  به  رسیدن  برای  کرد:  تصریح  فرد 
در زندگی فردی و خانوادگی در مسیر گسترش 
یکدیگر  به  را  دلها  عدالت  برداریم.  قدم  عدالت 
نزدیک می کند و زمینه وحدت و انسجام جامعه 
اسالمی را فراهم می آورد و موجب می شود بعد 
از 1400 سال نویسنده مسیحی حضرت علی را به 
نام فریاد عدالت در تاریخ بنامد.خطیب موقت نماز 
جمعه تهران تصریح کرد: عدالت وظیفه قطعی 
ماست و بسط عدالت وظیفه انقالب اسالمی است. 
علم و دانش را باید فصل الخطاب قرار دهیم. اگر 

گرایش های سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم، 
می  هموار  انسجام  و  وحدت  برای  را  راه  علم 
ادامه داد:  تهران  نماز جمعه  کند.خطیب موقت 
امروز در پناه عمود والیت فقیه راه برای وحدت 
افتخارآفرین و عزت بخش هموار شده است. وی 
در  اسالمی  ایران  در  مستضعفین  بسیج  افزود: 
عراق، سوریه، فلسطین و لبنان تحت فرماندهی 
رهبر معظم انقالب در برابر دنیای استکبار با قدرت 

ایستاده است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه دوم 
نماز جمعه این هفته تهران گفت: امروز نیروی 
مقتدر،  نیروی  یک  اسالمی  جمهوری  دریایی 
بازدارنده و امنیت آفرین است و باید بر اقتدار و 
با  این خطبه  افزود: در  بیفزاید.وی  توانایی خود 
توجه به انتصاب شهردار تهران، نکاتی را در این 
خصوص بیان می کنم. شهردار منتخب و محترم 
دانش آموخته دانشگاه و دارای تجارب مدیریتی 
است. انتظار می رود نظر رهبر انقالب را بر تکیه 
بر صاحبان علم و دانش و فراهم آوردن حضور 
دانشگاه ها در مدیریت شهر تهران فراهم آورد، زیرا 
ما نیازمند شهری هستیم که براساس علم و دانش 
اداره شود.ابوترابی فرد گفت: برای مدیریت شهر 
تهران نیازمند حضور همه نهادهای موثر و دارای 
باشیم. مدیریتی موفق  این عرصه می  نقش در 
برای اجماع و حضورو مشارکت  را  راه  است که 

مسئولین در نهادها و مدیریت شایسته شهر تهران 
هموار کند.خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار 
این  را داریم.  انتظار  از دولت هم همین  داشت: 
رسالت دستگاه اجرایی است که با صرف وقت و 
استماع نقدها زمینه مشارکت دلسوزان انقالب و 
چهره های دانشگاهی را در مدیریت کشور فراهم 
است. عزت  و  اقتدار  به  رسیدن  راه  این  آورد. 

کرد:  تصریح  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
دولت، شهرداری و همه نهادها قبل از اینکه به 
افزایش درآمدها فکر کنند به کاهش هزینه ها، 
مدیریت هزینه ها و ارتقاء بهره وری بیندیشند. 
این امر راه حل معضالت کشور است.وی افزود: 
باید هزینه های مدیریت شهر کاهش و رضایت 
مردم افزایش یابد. درآمدزایی از فروش تراکم و 
محیط  تخریب  موجب  کاربری  تغییر  عوارض 
زیست شهری است.ابوترابی فرد در خصوص منبع 
و  کدام کشور  کرد:  تصریح  ها  درآمد شهرداری 
شهرداری عاقل با فروش تراکم، شهر را اداره می 
کند؟ کدام قاعده اقتصادی قبول می کند این گونه 
رفتار کنیم؟ درآمدزایی از فروش تراکم و عوارض 
زیست  محیط  تخریب  موجب  کاربری  تغییر 
شهری است و موجب تضییع حقوق شهروندان 
شده و آسیب شهرنشینی مذهبی ودینی است.

ابوترابی فرد اظهار داشت: کدام نهاد علمی تایید 
کرده است که تهران باید به صورت عمودی رشد 

کند و این آسمان خراش ها بی ضابطه در خیابان 
هایی که مناسب نیست  برای تامین هزینه های 
شهری ساخته شود، باید یک اتاق فکر راه را برای 
معماری شهر تهران بر اساس رشد افقی هموار 
سازگار  مذهبی  و  دینی  تفکر  با  رشد  این  کند. 
است.خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در 
حوزه حمل و نقل کار بزرگی در کشور رخ داد، با 
اینکه از متروسازی جهان 100 سال دور بودیم و 
مدیران ناالیق ما را از این نعمت دور کرده بودند 
در طول سه دهه بعد از جنگ 300 کیلومتر مترو 
راه  برای مردم  تومان  میلیارد  ارزش 60 هزار  با 
اندازی شده است.وی ادامه داد: حدود سه میلیون 
نفر سفر در روز در متروها شکل می گیرد، امروز 
در کنار شهرهایی که 150 سال قبل مترو را شروع 
کرده اند متروسازی ایران در حال پیشرفت است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از تولید 
پسماند در تهران گفت: هزینه پسماند در تهران 
دو برابر شهرها و کالن شهرهای جهان است و 
روزانه 8 تا 9 هزار تن پسماند تولید می شود و 
جمع  را  پسماند  این  شهری  خدمات  مسئوالن 
آوری می کنند. می توان مصرف را مدیریت کرد. 
این مقدار تولید پسماند شایسته نیست. با هزینه 
پسماند  برای مدیریت  تومانی که  میلیارد   800
در  بزرگی  کارهای  توان  یابد می  اختصاص می 

تهران انجام داد.

ابوترابی فرد: وحدت ملی و انسجام  
اسالمی امری مهم است

بسیج در برابر
 استکبار ایستاده است

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در 
ماه های آینده سه ماهوار به فضا پرتاب خواهد شد و در مدارهای 

مشخص قرار خواهند گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار قاسم تقی زاده در مراسم 
الحاق دو زیردریایی کالس غدیر به ناوگان دریایی جنوب نداجا 
اظهار داشت: در ماه های آینده سه ماهواره که به دست نیروهای 
خواهد  پرتاب  فضا  به  است  شده  ساخته  داخلی  متخصص 
شد.وی عنوان کرد: این سه ماهواره پس از پرتاب در مدارهای 
مشخص شده قرار خواهند گرفت و توان فضایی ایران به نمایش 
در خواهد آمد. این ماهواره ها با حمایت وزارت دفاع ساخته 
شده است.سردار تقی زاده بیان داشت: در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی چنین پدیده و رخدادی شکل 
گرفته است. زیردریایی نماد یک سالح راهبردی و استراتژیک 
است و خوشبختانه حضور شایسته و ممتاز نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی در آبهای بین المللی و مانورهای برگزار شده 
حکایت از آمادگی کامل و حضور فعال و توسعه یافته است که 
نماد بازدارندگی فعال در عرصه بین المللی برای جلوگیری از 
تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای است.وی با اظهار اینکه 
وزارت دفاع در این 40 سال موفق شد تکنولوژی ها و فناوری 
های در لب هنر، علم و دانش را به شایستگی به منصه ظهور 

برساند. ابرازداشت: امروز در عرصه دریا دو زیردریایی به ناوگان 
دریایی جنوب الحاق شد و روز شنبه هم ناوشکن عملیاتی 
سهند رونمایی خواهد شد. آنچه پشت این صحنه است مراکز 
طراحی و توسعه مراکز فناوری و مراکز توسعه شرکت های 
دانش بنیان خصوصی و دولتی است. وی تصریح کرد: این 
فعالیت ها در وزارت دفاع تنها کار فناورانه نبوده و در عرصه 
بازدارندگی فعال در صنایع موشکی موفق شدیم موشک های 
زمین به زمین با برد ۲ هزار کیلومتر به صورت نقطه ای طراحی 
و تولید کنیم که این فعالیت ها در راستای تحریم شکنی و 
مقاومت بوده است.وی خاطرنشان کرد: برای ساخت زیر دریایی 
955 کالس غدیر 10 دانشگاه برتر کشور و ۲ موسسه پژوهشی 
و تحقیقاتی فعالیت کردند و دهها شرکت دانش بنیان مشارکت 
از نیروهای متخصص در  کردند. اصل پراکندگی و استفاده 
بخش خصوصی و دولتی درگیر پروژه ها بوده اند.سردار تقی 
زاده افزود: در رزم زمینی دستاوردهای ممتاز ایرانی علیه داعش 
به کار گرفته شد و موفق بوده اند. موشک های ضد زره، موشک 
های مختلف تاکتیکی و انفرادی جزو سه کشور حوزه زمینی 
بوده ایم و در موشک های زمین به زمین جزو 4 کشور برتر 
دنیا هستیم. وی عنوان کرد: در ساخت موشک های کروز و 
ضد کشتی و زیردریایی هم دستاوردهای فناورانه و پیچیده 

داشته ایم که حتی برتر از فناوری های دنیای غرب بوده است. 
در سازمان جغرافیایی و نقشه برتری موفق به طراحی سیستم 
های پیچیده و جدید طراحی کنیم.جانشین وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح اعالم کرد: در عرصه هوایی خط 
تولید هواپیمای جنگنده کوثر راه اندازی شده است و بدنبال 
کسب تکنولوژی های جدید هوایی هستیم همچنین در عرصه 
هواپیماهایی بدون سرنشین انواع و اقسام تکنولوژی های برتر را 
بدست آورده ایم و در بحث رصد، کشف و شناسایی و برخورد با 
هواپیماهایی بدون سرنشین متهاجم دشمن رژیم صهیونیستی 
را توانستیم رصد کنیم و از بین ببریم.وی تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران هرگز آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد 
بود اما چنانچه تهدیدی حتی کوچک از سوی کسانی که فکر 
می کنند با جمهوری اسالمی ایران می توانند برخورد کنند، 
قطعا با تکنولوژی های طبقه بندی شده و تکنولوژی های رسانه 
ای شده برخورد خواهیم کرد. ارتش و سپاه دوشا دوش هم 
کارهای منسجمی را انجام می دهند. امیدواریم در راستای 
تحریم شکنی دستاوردهای دیگری را هم رونمایی کنیم.وی 
افزود: در صنایع راداری و الکترونیکی هم رادارهای بسیار مدرن 
و پیشرفته در حوزه کشف، رصد و رهگیری اهداف و چه برای 

رزم زمینی و دریایی ساخته ایم  در خط تولید است.

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

ایران 3ماهواره به فضا پرتاب می کند

برای  اروپا  سید عباس عراقچی گفت تالش 
فزاینده  فشارهای  برغم  مالی  سازوکار  ایجاد 
آمریکا ادامه دارد .از آنجا که در جریان تالش 
فرصت  باید  نظرمان  به  هستیم  آنها  های 
بیشتری به اروپایی ها داده شود، هرچند که 

این فرصت بی پایان نخواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه گفت که به دلیل ›حساسیت 
درباره کشورهای  تواند خبرها  نمی  موضوع‹ 
میزبان سازوکار ویژه مالی اروپا را تایید کند، 
چرا که › آمریکایی ها به دنبال بستن همه 
فشارهایشان  اکنون،  از هم  و  ها هستند  راه 
را بر کشورهایی که برای ایجاد این سازوکار 
تالش می کنند، شروع کرده اند‹. او به ذکر 
این نکته درباره سازوکار مالی بسنده کرد که 
› اتحادیه اروپا تاکنون راه حل عملیاتی برای 
تعامل با ایران را ارائه نکرده ولی از آنجا که ما 
را در جریان تالش های خود قرار می دهند 
ها  اروپایی  به  باید  که  است  این  تصورمان 
فرصت بیشتری داده شود، البته این فرصت، 

بی پایان نخواهد بود.‹
عراقچی در مورد ساز و کار ویژه کشورهای 
منافع  تامین  و  برجام  حفظ  برای  اروپایی 
اقتصادی ایران گفت: سازوکار ویژه مالی یکی 
با کشورهای  ما  از موضوعات کنونی مذاکره 
اروپایی است، آن ها در تالش هستند که این 
ساز و کار را تشکیل بدهند تا یک نظام دریافت 
و پرداخت برای تعامالت اقتصادی ایران ایجاد 
شود. وی در ادامه گفت: به دلیل حساسیت 
موضوع نمی تواند هیچ یک از شایعات و گفته 
میزبان  کشورهای  در خصوص  موجود  های 
ساز و کار ویژه مالی ایران با اروپا را تایید کند 
چون آمریکایی ها در عمل ثابت کرده اند به 
دنبال بستن همه راه های موجود هستند و 
فشارهایشان را بر همه کشورهای اروپایی که 

تالش دارند با این سازو کار، کار کنند، از اکنون 
شروع کرده اند. عراقچی در خصوص نوع تعامل 
اروپایی ها با ایران در خصوص برجام نیز گفت: 
ما تاکنون اراده سیاسی در کشورهای اروپایی 
را شاهد بوده ایم و نشانه ای نداریم که خالف 
این اراده باشد البته آن ها هنوز موفق نشده 
اند که راه حل های عملیاتی مورد نیاز برای 
برجام طراحی و عملیاتی  را در  ایران  منافع 
کنند .ما شاهد هستیم که فشارهای آمریکا 
بسیار زیاد است و گره های فنی و حقوقی 
که بر سر این راه وجود دارد، بسیارجدی است 
و اروپایی ها درحال تالش برای بازکردن این 
گره ها هستند. آن ها تاکنون نتوانسته اند راه 
ما هم  اما  کنند،  معرفی  عملیاتی  های  حل 
قرار نیست تا ابد صبر کنیم، حتما در زمان 
خود، تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت اما 
اکنون چون در جریان تالش هایی که انجام 
می دهند هستیم و آن ها ما را در جریان این 
تالش ها قرار می دهند، تصور ما این است 
که باید فرصت بیشتری داده شود تا اروپایی 
ها بتوانند این راه حل ها را عملیاتی کنند اما 
آن ها هم باید بدانند این فرصت چندان زیاد 
نیست و حتما بی پایان نخواهد بود.عراقچی در 
خصوص منافع برجام برای ایران گفت: منافع 
ایران از برجام فقط اقتصادی نیست. ما منافع 
سیاسی و منافع دیگری هم داریم که مجموعه 
منافع ما تا زمانی که تامین باشد، در برجام 
باقی خواهیم ماند، ما هنوز به نقطه ای نرسیده 
ایم که به طور کامل از برجام قطع امید کنیم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: تصور 
دارد  توافق ظرفیت هایی  این  می کنیم که 
که می تواند مورد استفاده قرار گیرد . برجام 
انزوا قرار  تاکنون موجب شده که آمریکا در 
گیرد و به این لحاظ موفق بوده است. همچنین 
موجب حمایت و پشتیبانی جامعه بین المللی 

بسیار  نفسه  فی  خود  این  که  شده  ایران  از 
ارزشمند است. وی در عین حال گفت: البته 
منافع اقتصادی کشورما از برجام در اثر تحریم 
های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده است 
راه  کنند  می  تالش  ودیگران  ها  اروپایی  اما 
های جبرانی پیدا کنندمعاون سیاسی وزارت 
خارجه اظها رداشت: برجام بسیاری از تحریم 
ها در مورد برنامه هسته ای ایران را از بین برده 
است، برنامه هسته ای ایران اکنون در محیطی 
بسیار شفاف و منطقی به حرکت خود ادامه 
می دهد، اتهام هایی که سابقا وجود داشته و 
پرونده پی ام دی، همه این ها بسته شده است. 
قطعنامه های شورای امنیت که ایران را تهدید 
معرفی می کرد، همه از بین رفته است، این ها 
مزایایی است که باعث شده ماندن ایران در 
برجام همچنان منفعت داشته باشد.عراقچی 
تاکید کرد: تا زمانی که این منافع وجود دارد 
، ایران به حضور در برجام ادامه می دهد اما از 
لحظه ای که به این نتیجه برسد که این منافع 
گرفت.  خواهد  دیگری  تصمیم  ندارد،  وجود 
وی گفت: تالش ایران و اعضای باقیمانده در 
برجام این است که این توافقنامه حفظ کشود، 
اراده سیاسی در همه اعضا وجود دارد اما حفظ 
برجام منوط به آن است که توازن در آن برقرار 
ایران  اقتصادی  منافع  و  ها  خواسته  و  باشد 
از برجام تامین شود. ما اکنون با کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین در حال مذاکره هستیم 
اقتصادی برجام هم  از مزایای  تا آن قسمت 
دوباره تا حدامکان تامین شود.وی خاطرنشان 
کرد: مذاکرات با اروپایی ها و همچنین روسیه 
و چین به عنوان بقیه اعضای برجام از نزدیک 
ادامه دارد، جلسات کارشناسی و جلسات در 
سطوح باال با این کشورها وجود داشته است و 
مالقات ها و دیدارهای دوجانبه هم به صورت 
تاثیر  مورد  در  عراقچی  دارد.  وجود  مرتب 

تحریم ها بر ایران گفت: تحریم های آمریکا 
موضوع جدیدی نیست، نزدیک 40 سال است 
که ایران با این تحریم ها روبرواست و اکنون 
بسیار خوب می داند چگونه راه خود را پیدا 
کند، طی 40 سال گذشته با وجود تحریم های 
آمریکا، ایران قویتر شده است.معاون وزیر امور 
خارجه افزود: روسای جمهوری قبلی آمریکا 
این مسیر را امتحان کرده اند ، هر تحریمی که 
می توانستند اعمال کردند و هر گونه تهدیدی 
کردند اما در نهایت مجبور به آمدن پای میز 
شکست  تجربه  ترامپ  .آقای  شدند  مذاکره 

خورده را تکرار می کند .
 وی افزود، آمریکا 40 سال پیش نزدیکترین 
شاه  داد،  دست  از  منطقه  در  را  خود  متحد 
در  و  بود  آمریکا  متحد  نزدیکترین  ایران  در 
او  ایران  مردم  نظر  از  آمریکا،  منافع  خدمت 
فقط مهره ای در دست آمریکا بود. آمریکایی 
ها 40 سال است که تالش می کنند وضعیت 
را به دوران قبل بازگرداند اما موفق نشده اند. 
روسای جمهوری آمریکا راه های مختلفی را در 
خصوص برخورد با ایران امتحان کردند اما همه 
شکست خوردند ، باالخره مجبور شدند واقعیت 
و قدرت ایران را بپذیرند و با ایران مذاکره کنند.

عراقچی در خصوص خروج آمریکا از برجام و 
سرنوشت آن پس از این سیاست آمریکا نیز 
گفت: توافق هسته ای نمرده ،فقط آمریکا از 
آن خارج شده است ، ایران و سه کشور اروپایی 
، روسیه و چین این توافق را ادامه می دهند 
.این کشورها متعهد شده اند که نبودن آمریکا 
در توافق هسته ای را جبران می کنند .ایران 
با آمریکا به عنوان کشوری که تعهدات خود 
را نقض کرده و از توافقی که همه دنیا از آن 
پشتیبانی می کند، خارج شده است، هیچ گونه 
مذاکره ای نخواهد کرد و حاضر نیست در این 

خصوص عقب نشینی کند یا امتیازی بدهد. 

عراقچی: به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست

ایران با آمریکای عهد شکن مذاکره نخواهد کرد
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طرح ایران تنها گزینه قابل اعتماد 
برای بحران یمن 

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه امروز و بعد از جنایات جنگی ناگفته 
توسط ائتالف سعودی و همدستان آمریکایی آنهاهنوز هم طرح چهار ماده ای 

ما تنها گزینه قابل دوام و اعتماد برای یمن است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان 
در پیامی در صفحه توئیتر خود به یکی از توئیت های قدیمی اش درباره راه حل 
پایان دادن به یحران یمن اشاره کرده و نوشت: من این را پیش از این در 
آوریل ۲015 درباره بحران یمن گفته بودم. امروز نیز پس از رنج و عذاب 
وحشتناک انسانی و جنایات جنگی بی اندازه ائتالف سعودی و همدستان 
آمریکایی اش )در یمن( و تالش ها برای کتمان کردن جنایات آنها از طریق 
طرح اتهامات واهی علیه ایران، تاکید می کنم که طرح چهار ماده ای ایران 
همچنان تنها گزینه قابل قبول )برای یمن( است.ظریف در توئیت خود در 
آوریل ۲015 نوشته بود: جنگ یمن باید متوقف شود. ما خواهان آتش بس، 
کمک های بشردوستانه، گفت وگوی درون یمنی و تشکیل دولت فراگیر 

هستیم.

امروز؛ الحاق ناوشکن »سهند« به ناوگان 
نیروی دریایی ارتش

 روابط عمومی ارتش اعالم کرد: ناوشکن سهند، امروز)شنبه( به ناوگان نیروی 
دریایی ارتش ملحق می شود.

به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی ارتش، ناوشکن سهند در منطقه 
یکم دریایی امامت در بندر عباس طی مراسمی با حضور مسئولین لشکری 
و کشوری به ناوگان رزمی نیروی دریایی ارتش الحاق می شود. ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران - سهند، سومین پروژه از مجموعه پروژه های موج 
است که پس از دو ناوشکن قبلی یعنی جماران و دماوند، به نام سهند 
نام گذاری شده است. گفتتی است، ناو شکن سهند، پیشرفته ترین ناوشکن 
بومی غرب آسیا  است که الحاق آن به نیروی دریایی ارتش، موجب ارتقای 

توان رزمی این نیروی راهبردی می شود.

اخراج خبرنگار »سی ان ان« 
به دلیل حمایت از فلسطین

 شبکه تلویزیونی سی اِن اِن کارشناس مدافع حقوق فلسطینی ها را از این 
شبکه اخراج کرد.

 Marc( »به گزارش زمان به نقل ازمهر، قرارداد کاری »مارک المونت هیل
Lamont Hill( کارشناس مسائل سیاسی در سازمان ملل به دلیل دفاع از 
حقوق فلسطینی ها با این شبکه پایان یافت.»باربارا لوین« سخنگوی رسانه ای 
سی اِن اِن بدون اشاره به دلیل اخراج هیل، به خبرنگاران گفت: »مارک المونت 

هیل« دیگر در سی اِن اِن کار نمی  کند.
این درحالی است که هیل  در سخنرانی خود در سازمان ملل که پس از 
سفرش به سرزمین های اشغالی صورت گرفت با اشاره به مشکالت روزانه 
مردم فلسطین از عبارت »فلسطین آزاد از نهر تا بحر« سخن گفته بود.در 
بخش دیگری از سخنان وی در این خصوص آمده بود: باید عدم خشونت را 
ترویج و از آن دفاع کنیم. نمی توانیم از سیاستی دفاع کنیم که فلسطینی ها 

را به دلیل مقاومت مورد سرزنش قرار می دهد.

تاکید بر تنظیم قوانین حمایتی
 از مردم توسط دولت و مجلس 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با تاکید بر اینکه 
نیازمند تحولی هستیم که مردم به صحنه بیایند، تصریح 
کرد : دولت و مجلس باید قوانین حمایتی از مردم را تنظیم 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن رضایی به تحریم 
های ظالمانه علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما 
با دو ظلم بزرگ مواجه است یک ظلم تاریخی که امریکا 
و انگلیس وشوروی سابق عقب ماندگی های فراوانی به 
ما تحمیل کردند . عقب ماندگی ۲00ساله در صنعت و 
کشاورزی و خدمات، یک واقعیت است که از استعمارگران 
به ما تحمیل شده است. اگر ایران طی دویست سال گذشته 
قبل از انقالب پیشرفت می کرد و مواد اولیه و منابع خودمان 
را در صنعت و کشاورزی استفاده می کردیم، اروپا و آمریکا 
نمی توانستند نفت و منابع ما را به تاراج ببرند. برای همین 
صنایع قدیمی خود را به ایران صادر می کردند. آنها نگران 
بودند که ایران مقتدر در قله ی منطقه ی خود، می تواند 
کشورهای دیگر منطقه را دور خود جمع کند.وی افزود: ظلم 
دوم تحریم های اخیر است، دلیل اینکه بعد از انقالب تحریم 
می شویم این است که مقتدر و پیشرفته نشویم. آقای ترامپ 
هم گوی سبقت را از همه ظالمین ربوده و مقررات بین 
المللی را زیر پا گذاشته و غیرقانونی ما را در محاصره قرار 
داده است.رئیس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور 
افزود: ما نیازمند تحولی هستیم که مردم به صحنه بیایند. 
مردم با خالقیت و فکر خود، می توانند دولت را کمک کنند. 
دولت و مجلس باید قوانین حمایتی از مردم را تنظیم کنند. 
در امور خیریه ها نیز قانون جامع حمایتی نداریم که کمک 
های صاحبان سرمایه به نیازمندان را بخشی از مالیات آنها 
محاسبه کند. رضایی با اشاره به این نکته که مردم باید 
مشارکت پذیری خود را باال ببرند، گفت: مشارکت پذیری 
را خیریه ها می توانند ارتقاء دهند. در ستاد توانمندسازی 
محرومین به دنبال افزایش مشارکت پذیری هستیم. باید با 
تامین امکانات و آموزش مهارت ها، کارآفرینی و ارائه خدمات 
نیازمندان را توانمند کرد. باید مردم را تشویق کرد و روحیه 
و انگیزه را در کار و فعالیت اقتصادی باال برد. استعدادهای 
بالقوه را از طریق آموزش و مهارت افزایی، بالفعل کرد.وی 
افزود: انسان های مستعدی در روستاها و مناطق محروم 
هستند که باید شناسایی و حمایت شوند، فرماندهان و 
قهرمانان بزرگ جنگ هم، زمانی ناشناخته بودند. در جامعه 
ی ما قهرمانان گمنام زیادی وجود دارند که باید شناسایی 
شوند. امیدوارم توانمندسازی مردم در این خیریه با اولویت 
بیشتری دنبال شود. اگر مردم توانمند شوند، پول ملی ما 
ارزش خود را به دست خواهد آورد. پول ملی کشورها به 
عوامل مولد و جمعیت فعال، جوانان با هوش، منابع طبیعی ، 
بستگی دارد. اگر کار و تولید رونق بگیرد، در جنگ اقتصادی 

هم پیروز خواهیم شد.

خبرخبر

آگهی تجدید مزایده عمومی)کتبی(
شهرداری محمدشهر در نظر دارد نسبت به اجاره 
محمدشهر  شهرداری  به  متعلق  تجاری  واحد  یک 
واقع در خیابان حافظ )پارک حافظ( به مدت یکسال 
نهمین  و  مصوبه سی   1 بند  براساس  ذیل  به شرح 
 1397/03/27 مورخ  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از 
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط دعوت می گردد حداکثر ظرف 
مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم )تا تاریخ 1397/09/20 با مراجعه ب 
امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز 5درصد سپرده پیمان به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند. مهلت تحویل اسناد 
به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا 30: 14 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 می 
باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده و هزینه آگهی و 

هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
سعید صفری - شهردار

شهرداری محمدشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد ده پیری  فرزند باقر 

خواهان خانم زینب ترابیان فرزند محمد علی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
محمد ده پیری فرزند باقر به خواسته مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986610901269    شعبه2 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15  
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  ساعت09:00 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق ( –معصومه تیموری .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم نینا حقیر فرزند عبدالرضا 

خواهان آقای محمد حیدرزاده فرزند محمد جواد دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم نینا حقیر فرزند عبدالرضا به خواسته الزام به تمکین مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986610301306 شعبه1  دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد)سوم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/22  ساعت08:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی 
سابق ( –بهناز رحمتی .

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری پی کی مدل 81 به رنگ یشمی با شماره پالک 
612ج97 ایران 82 با شماره موتور 11103524و شماره شاسی 1003398 مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز نیسان مدل 69 به رنگ آبی با شماره پالک 993ب87ایران 
62 با شماره موتور 188403و شماره شاسی 055480 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای منوچهر حسین پور فرزند عیسی  به شرح درخواستی که به شماره 970823این شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عیسی 
حسین پوراوجاکی  فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 259 صادره از بابلسر در تاریخ 
93/11/17در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
1- منوچهر حسین پور فرزندعیسی  به شماره شناسنامه 4989284429فرزند متوفی 

2-زهره حسین پور اوجاکی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه 4989256761فرزند متوفی 
3-حسن حسین پور اوجاکی  فرزند عیسی به شماره شناسنامه 4980231251فرزند متوفی 

4-فرخنده حسین پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه4988511553 فرزند متوفی 
5-سوری منیری حمزه کالیی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 2063238022همسر 

متوفی 
6-کبری  حسین پور فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 3982 دختر متوفی
7- محمد حسین پور فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 925 فرزند متوفی 

8-عالیه حسین پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه 127 فرزند متوفی 
مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

برگ اجرائیه 
محکوم له بانک سپه  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی -خ امام -کوچه 
میرجالل  علیه   محکوم  و  واحد11   4 طبقه    - خان  نواله  -مجتمع  خان   نوراله 
حسینی فرزند میر اسد 2- علی اصغر ابوالقاسمی  فرزند قربان 3-سید یوسف  جاده 
قره شعبان کوچه سوم پالک 641 -ادرس دوم و سوم روستای سعید آباد - بموجب 
دادنامه شماره  1576 مورخه  96/8/20 شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم که وفق 
دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  
اصل  بابت  ریال   85/000/000 مبلغ  پرداخت   به  به   است  محوم  علیه  محکوم 
خواسته و خسارت  تاخیرتادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست  و اجرای حکم و حق 

الوکاله وکیل بعالوه نیم عشر دولتی  که بر عهده محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه  پنجم  شورای حل اختالف  شهرستان خوی

برگ اخطاریه
رضا    -2 شجاعی  وحید    -1 اخطارشونده:  نام  20/1112/97ش  پرونده  شماره 

حسین نژاد -مجهول المکان   حوزه اداره  ارشاد اسالمی نیروی  انتظامی 
محل حضور: شورای حل اختالف شعبه 20 منابع طبیعی  خوی 

وقت حضور :97/10/19 روز چهارشنبه 9:30 ساعت  صبح 
دادگر  محمد  وکالت  با  صمصامی   مصطفی  دعوی  خصوص  حضور:در  علت 
بطرفیت  شما الزم است در موعد مقرر جهت رسیدگی در خصوص مطالبه وجه 

قراردادبانکی در دفتر شورا حاضر شوید
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی شماره: 109/103/97/20289 
برابر رای شماره139760313003003008   موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه  و بال  معارض متقاضی اقا ی برجعلی چراغی به شماره شناسنامه 255  به 
شماره ملی 2801506273  صادره از خوی فرزند محمد در یک باب مرغداری  به 
مساحت  5390/37 متر مربع نسبت به ششدانگ پالک 297  فرعی مفروزه  از 113 
فرعی 21 اصلی واقع در بخش11 - واقع در روستای شعبانلو خوی خریداری برابر 
اصالحات ارضی به آقای برجعلی  چراغی واگذار شده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض درخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نماید . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/9/10  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1397/9/25 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی- پرویز سلیمانپور

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : هادی  سالمت خواه فرزند قدرت  به نشانی : آذربایجان 
خوشبختلو  کوچه  -نبش  احمدنیا  بلوار  خوی-  شهر  خوی-  ستان  -شهر  غربی 

پالک 1 
:  شمع رضا خدائیان حصارلو  فرزند نصیر نشانی   محکوم علیه/ محکوم علیهم 

مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی -خیابان طالقانی -جنب بانک سپه - 
ساختمان محمدیه -طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له هادی سالمت خواه 

محکوم به :بسمه تعالی
شماره  و  8/970283ش  شماره    به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
دادنامه مربوطه9709974634800766  محکوم علیه شمع رضا خدائیان  حصارلو 
با  بابت اصل خواسته و  مبلغ  40/000/000    ریال   به پرداخت  محکوم است 
احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   1/550/000   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک بر اساس طبق شاخص قیمت ها لغایت اجرای حکم و وحق الوکاله در حق 

محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
حاجی  طاهره  خوی-  شهرستان  اختالف  حل  شوارای    8 شعبه  دفتری  مسئول  

محمدی 
قاضی شعبه 8 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- یعقوب رشتبر

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 1394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده  یا تودیع وثیقه  له 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی -خوی -بلوار مطهری

دادنامه
شماره دادنامه :9/570ش  - تاریخ صدور 97/7/30 شماره پرونده:9/359/97 

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف -بنشانی خوی -اداره زندان خوی
خواهان:آقای مصطفی صمصامی  با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی 

خ طالقانی -جنب بانک سپه- پاساز محمدیه
خوانده:  1-نقی تقی زاده 2- محمد معمارزاده  1-مجهول المکان 2- اول بلوار 

احمدنیا -مبل میالد نرسیده به قمسال 
موضوع: مطالبه مبلغ/27/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 

با  پرونده  اوراق  بررسی جامع  با  محترم شورا  اعضای  با  مشاوره  از  قاضی  پس 
استعانت از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به 

صدور رای مینماید.
رای شورا

محمد  آقای   وکالت  با  صمصامی   مصطفی  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در 
دادگر  بطرفیت 1-نقی تقی زاده 2- محمد معمارزاده   بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ/27/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بتاریخ  95/3/31 بعهده بانک 
مدعی  ید  در  دعوا  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  سریال61450  شماره  سپه   
و چون  محقق شده  مطالبه وجه  در  استحقاق  خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  و 
خواندگان در قبال دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی 
-310 مواد  استناد  به  شورا  لذا  است  نکرده  ارائه  و  اقامه  خود  ذمه  از  برائت  بر 
313-314-315 قانون تجارت  و مواد 198-194-519 قانون ایین دادرسی  مدنی 
را  قانون  صدور چک دعوای مطروحه   ماده 2  الحاقی  تبصره  مصوب 1379 و 
مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  نموده   تشخیص  وارد 
/27/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ390/000 
ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای 
صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع شورا 
میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

دادنامه 
شماره دادنامه97/1168شماره پرونده 20/97/362/ش

بلوار   - خوی   شهرستان  اختالف  حل  شورای  شعبه-بیستم   : رسیدگی  مرجع 
مطهری بلوار اصفی -جنب دادسرا

خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ 
امام -کوچه مدرس -ساختمان سلیمانی ط اول واحد2

خوانده :سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین مجهول المکان 
موضوع : رای اصالحی 

در خصوص دعوی خواهان  اقای محمد غنی زاده  وکالت  اقای جعفرصادق دادگر به 
طرفیت خوانده سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین   به خواسته مطالبه  وجه با 
عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادنامه صادره  مبلغ محکومیت 300/000/000 
ریال قید گردیده است لذا مبلغ محکومیت به میزان   100/000/000 ریال اصالح میگردد 
رای اصالحی مستندا به ماده 28 قانون شورای حل اختالف صادر و بهمراه دادنامه اصلی 
قابل ابالغ و ظرف بیست روز قابل واخواهی در هیمین  شعبه و سپس ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگستری خوی میباشد 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

الریجانی  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس مجلس شورای اسالمی که برای حضور در 
یازدهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی 
به ترکیه سفر کرده است، در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اهمیت اجالس بین المجالس کشورهای 
آسیایی، گفت: پایه گذار اصلی این اجالس مجلس 
ایران بود که آرام آرام این اجالس شکل گرفت و 
کشورهای مختلف به آن پیوستند، در حال حاضر 
بسیاری از پارلمان های کشورهای آسیایی عضو 
این اجالس هستند.وی با بیان اینکه آسیا موضوع 
مهمی برای آینده است، تصریح کرد: استعدادهای 
بسیاری اعم از انرژی زیاد، امکانات طبیعی متنوع 
و  دارد  وجود  آسیا  در  گسترده  انسانی  نیروی  و 

زمینه جهش در این منطقه جدی است.الریجانی 
با اشاره به چالش ها و مشکالت موجود در آسیا، 
آسیا  و سیاسی،  امنیتی  نظر  از  خاطرنشان کرد: 
چالش ها و مشکالتی دارد که گاه مانع می شود 
اما اصل فکر این است که ما این چالش ها را در 
درون تئوری های توسعه اقتصادی چندجانبه هضم 
کنیم.وی با بیان اینکه تحقق این مهم به تالش نیاز 
دارد، اظهارداشت: این موضوع فوری رخ نمی دهد، 
اما به عنوان نمونه همکاری ایران، سوریه، روسیه 
و ترکیه مدلی است که چند کشور آسیایی برای 
حل مشکل منطقه ای در آسیا با یکدیگر همکاری 
کردند و این مدل در حال پیشرفت است و نتایج 
نسبتاً قابل توجهی به دست آورده است.این مدل 

را می توان هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل 
امنیتی و سیاسی در منطقه بسط داد.الریجانی با 
بیان اینکه در این اجالس نیز این تفکر حاکم است 
و دنبال می شود، ادامه داد: کمیته های مختلفی در 
امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این اجالس 
وجود دارد.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تاکرد 
کرد: دبیرخانه این اجالس به طور پیوسته فعال 
است که گزارشی از عملکرد در اجالس ارائه خواهد 
شد. همچنین مسئوالن هیات ها نظرات خود را در 

این اجالس مطرح می کنند.
برگزاری مجمع  مسئول  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
مجالس کشورهای آسیایی در سال آینده است، 
ایران  در  اجالس  این  دبیرخانه  کرد:  خاطرنشان 

به صورت مستمر در حال فعالیت است و در این 
اجالس نتایج کارها را به اطالع هیات ها می رساند.

الریجانی با بیان اینکه به زودی اجالس مجالس 
ایران، چین، ترکیه، روسیه، افغانستان و پاکستان 
در ایران برگزار می شود، به محورهای این اجالس 
اشاره کرد و یادآور شد: مسائل تروریسم در منطقه 
و حل آن، همکاری در مبارزه با ناامنی های منطقه 
این  در  اقتصادی  های  همکاری  و  مخدر  مواد  و 
مجلس  است.رئیس  اجالس  محورهای  حوزه 
شورای اسالمی گفت: همکاری های منطقه ای در 
بلوک های مختلف برای آسیا بسیار مفید است که 
به مرور می توان آن را گسترش داد. امیدواریم این 

تحرکات موفق باشد.

***  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: قدرت های بزرگ و رژیم صهیونیستی با بحران سازی و تروریسم 

پروری، شرایطی ایجاد کردند که عمالً جلوی رشد اقتصادی در خور آسیا گرفته شود.الریجانی اعالم کرد: به زودی 
اجالس مجالس ایران، چین، ترکیه، روسیه، افغانستان و پاکستان در ایران برگزار می شود.

الریجانی اعالم کرد: برگزاری اجالس ۵ کشور در ایران

قدرت های بزرگ با بحران سازی 
مانع رشد اقتصادی آسیا می شوند                         

ادامه از صفحه1
صادق شجاعی- دبیر اجرایی دومین سمپوزیوم کریسپرنیز با 
اشاره به این موضوع که ثبت ناِم بیش از ۲50 نفر در این 
به  دانشجویان  و  پژوهان  دانش  عالقه  نشانگِر  سمپوزیوم، 
آشنایی با روش های جدید در حوزه علم ژنتیک است، ضمن 
تشکر از معاونت علمی و فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری افزود:وجهی که از ثبت نام کنندگان این سمپوزیوم 
کارگاه  در  مصرفی  اولیه  مواد  مقابل  در  گردیده  دریافت 
آموزشی، پکیج شرکت کنندگان هزینه پذیرایی و نهار بسیار 
ناچیز است و اگر حمایت مالی دکتر غفاری معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و دکتر مطلبی 
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری وجود 
نداشت قادر به برگزاری این سمپوزیوم نبودیم. وی با توضیح 
ساده و مختصری در خصوص کریسپر افزود: کریسپر یک 
تکنیک ویرایش ژنومی است که درحال حاضر قادر هستیم 
با استفاده از این تکنیک، ژنوِم هر موجودی را اعم از گیاه، 
انسان و هرنوع جانور را به نفع خودمان ویرایش کنیم و تغییر 

دهیم؛ به اینگونه که یک ژن جدید را در جایگاه مشخص وارد 
ژنوم می کنیم یا هرژن معیوبی که در ژنوم وجود دارد با نسخه 
سالم آن تعویض کنیم. وی توضیح داد: بدن ما از میلیاردها 
سلول تشکیل شده که این سلول ها دربردارنده ژنوم ما هستند 
که این ژنوم ما تشکیل شده از یکسری کد ژنتیکی است که 
در واقع دفترچه حیات محسوب می شود که هرگونه غلط 
یا اشتباه امالیی در این کدها منجر به بروز یک بیماری یا 
نقص ژنتیکی می شود که امروزه با تکنیک کریسپر می توانیم 
هرکدام از نقص های ژنتیکی را برطرف کنیم و این کد ژنتیکی 
معیوب را پاک، ویرایش یا تعویض کنیم که این تکنیک به 
سرعت فراگیر نیز شده است. وی در ادامه به ضرورِت حمایت 
سازمان ها از این طرح و تأمین بودجه تحقیقاتی در این زمینه 
اشاره کرد و خاطرنشان کرد تا چندسال دیگر این تکنیک از 
حالت بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد. شجاعی- دانشجوی 
دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه داد: با توجه به فعالیت ها و 
پژوهش های کشورهای پیشرفته درباره تکنیک کریسپر هدف 
از برگزاری این سمپوزیوم، گسترش و معرفی این تکنیک در 

کشور جهت استفاده از مزایای آن است. برای مثال با استفاده 
از این تکنیک می توان گیاهانی تولید کرد که نسبت به خشکی 
و شوری مقاوم باشند و یا بازدهی آنان در تولید محصول بیشتر 
باشد. نکته قابل توجه این است که بیش از هفتاد درصد امور 
کمیته اجرایی این سمپوزیوم را دانشجویان پژوهشگاه عهده 
 )CRISPR(کریسپر است؛  ذکر  قابل  پایان  در  بودند.  دار 
 Clustered Regularly Interspaced Short( مخفف
یعنی  ساده  طور  به  است،   )Palindromic Repeats
تناوب هاِی کوتاهِ پالیندروِم فاصله دارِ منظِم خوشه ای که در 
واقع نوعی سیستم دفاعی در باکتری ها برای مقابله با عوامل 
 DNA  مهاجم از قبیل ویروس ها می باشد، که قابلیت کشف
عامل بیگانه و بعد نابودی آن را دارد. این تکنیک به دانشمندان 
این امکان را می دهد که به صورت دقیق و هدفمند توالی های 
نوکلئوتیدی را در ژنوم موجودات زنده ویرایش کنند و از نظر 
رشد ثبت اختراع و مقاالت چاپ شده از زمان شروع آن در 
صدر موضوعات علمی قرار دارد. کریسپر که نوعی روش جدید 
در ویرایش ژنوم موجودات مختلف است، اولین بار توسط دو 
دانشمند حوزه زیست شیمی و میکروبیولوژی آمریکایی و 
فرانسوی به نام های جنیفر دادنا و امانوئل شارپنتیه کشف 
شد، سپس فنگ ژانگ دانشمند آمریکایی چینی تبار، در 

سلول های انسانی آن را شبیه سازی کرد. 

در دومین سمپوزیوم کریسپر مطرح شد:

»کریسپر«، گام موفق در ویرایش یا تعویض ژنوم
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
متن آگهی مزایده 

مسکونی  تجاری  عمارت  ششدانگ   9200072 کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
پالک 2848 فرعی از 2091 اصلی بخش یک خرم آباد تحت آدرس میدان 22 بهمن 
بلوار والیت گلستان 7 پالک 36 به مساحت 306/25 متر مربع ذیل ثبت 22439 
صفحه 341 جلد 212 بنام هوشنگ غالمی علم منتقل شده است طبق سند رهنی 
شماره 15724-1385/6/7 و متمم بشماره های 19686-1386/8/16 و 22027-
 89/10/19-26586 و   89/3/29-26874 و   1387/12/17-23752 و   1387/3/12
و 28707-1389/11/7 و 34081-1391/9/29 دفتر خانه شش خرم آباد در قبال 
مبلغ 12751701198 ریال در رهن بانک سپه شعبه 22 بهمن خرم آباد قرار گرفته 
است محدود است به حدود شماال به طولهای اول 9/62 متر به پالک 2091/2849 
فرعی دوم بطول 8/40 متر به پالک 2091/2850 فرعی شرقا :بطول 18/90 متر به 
پالک 2091/2847 فرعی جنوبا :در دو قسمت اول بطول 11/70 متر دوم که غربی 
محسوب است بطول 5 متر بکوچه ده متری غربا بطول 15/86 متر به خیابان 18 
ارزیابی شده  مبلغ 104191500000 ریال  به  نظر کارشناس رسمی  متری و طبق 
و پالک فوق دارای 1642/5 متر مربع اعیانی در پنج طبقه و پارکینگ به مساحت 
306/52 متر مربع در زیر زمین احداث گردیده با قدمت حدودا پنج سال و دارای 
اشعابات آب و برق و گاز و تلفن که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک و 
مستاجر بانک توسعه تعاون می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
بلوار  مدیریت  متری   60 در  واقع  آباد  خرم  اسناد  ثبت  اداره  در   97/9/21 مورخ 
شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آراء از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 104191500000 ریال شروع و به 
باالتریت قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف  –گاز اعم از حق  –برق  های مربوط به آب 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارش 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رغم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد روز  مزایده 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا مورد 

وثیقه بیمه نمیباشد . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: علی گلشن      
کالسه پرونده: 704/1/97

وقت رسیدگی: روز شنبه تاریخ  97/10/08 ساعت 16:00
خواهان: حمید رضا طاهر 

خوانده: علی گلشن 
خواسته: مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به  و  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  شعبه شورای حل  به 
به  به در خواست خواهان و دستور شورا  بنا  بودن خوانده  المکان  علت مجهول 
تجویز ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت به ماده 19 قانون شوراهای حل 
اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و دروقت مقرر فوق 
دادخواست  عدم حضور  در صورت  شوید  شورا حاضر  این  در  رسیدگی  جهت 
بعد  نمود. ضمنا چنانچه  اتخاذ تصمیم خواهد  ابالغ شده محسوب و شورا غیابا 
ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.م/الف 2010 
مدیر دفتر شعبه 1   شورای حل اختالف اسالمشهر

دادنامه 
تاریخ:97/06/31             پرونده کالسه:2/97ح/205        شماره دادنامه:304

مرجع رسیدگی کننده:حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: جواد محمدی : چهاردانگه- شهرک مطهری- انتهای خ جان زمینی – ک 

مهدی عونی- پ 5- واحد 3 
خوانده:  خانم پناه مهران: مجهول المکان 

خواسته:مطالبه وجه 
گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
زیر  کننده  امضا   بتصدی  العاده/مقررشورا  فوق  در وقت  دادرسی  آیین  تشریفات 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا

مهران  پناه  به طرفیت  میر حسن  فرزند  آقای جواد محمدی  دادخواست  ماحصل 
با  توام  نقد  وجه  ریال    90/000/000 مطالبه  از  است  عبارت  فرزند—اجماال 
خسارات هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه و خواهان در ایضاح خواسته 
اعالم نموده خوانده به موجب اصدار نه- 9 فقره سفته به شماره های 486461- 
-077580  -0486462  -077576  -077577  -077851  -077852  -077582
077579-077578 متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علی رغم سر رسید 
دین از پرداخت آن  استنکاف می نماید و خوانده  با وصف ابالغ از طریق نشر 
آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی ارائه ننموده است، شورا با توجه به 
اینکه  اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ  بر  وجود سند در ید خواهان که ظهور 
دعوای خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد 307 و 308 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال  
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/320/000  ریال به عنوان خسارت هزینه دادرسی 
و نیز خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
تقدیم دادخواست ) 96/11/2( لغایت تاریخ اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد،رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این 
شورا  سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های عمومی  بخش چهاردانگه می باشد.م/الف 2011
محسن اعراب- قاضی شعبه 2  شورای حل اختالف چهاردانگه  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان آرش همتا فرزند محمد رضا و حسین 

سپهوند فرزند علی حیدر فرزند عبدالرضا 
خواهان آقای حمیدرضا میرزایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان آرش همتا فرزند 
محمدرضا و حسین سپهوند فرزند علی حیدر به خواسته ابطال عملیات اجرایی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986610700515 شعبه هفتم  دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/17  
ساعت12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کوچصفهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139760318021000665-هیات  شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای /خانم محمدرضا 
مسئولی فرزند علی بشماره شناسنامه 275 صادره ازطبس ششدانگ  یک باب  خانه  
و محوطه  به مساحت 2093/90  متر مربع پالک 610 فرعی از 21 اصلی مفروز 
و مجزی  شده  از پالک 121 فرعی از21 اصلی  واقع  در قریه گیلوا خریداری از 
مالک رسمی آقای / خانم عیسی خوش سیرت   محرز گریده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 4734- رئیس ثبت اسناد و امالک کوچصفهان -  فرید بهروزی فر 

مفقودی
موتور   82  84 م   655 شهربانی  شماره   1396 مدل   206 پژو  سبز  برگ 
165AO133241 شاسی NAAP03EE6HJ503440  مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای  امید محمدی فرزند سعداهلل به شرح درخواستی که به شماره 970766این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
از  صادره   240 شناسنامه  شماره  به  گدا  علی  فرزند  محمدی  سداهلل   مرحوم  که 
محمود آباد در تاریخ97/7/6 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-امید  محمدی فرزند سعداهلل به شماره شناسنامه5010879271 فرزند متوفی

2- میالد محمدی فرزند سعداهلل به شماره شناسنامه 5010937360فرزند متوفی
3- شکوفه محمدی فرزند سعداهلل به شماره شناسنامه 5000059859فرزند متوفی 

4-حلیمه عفتی فرزند محمد به شماره شناسنامه 5010275775همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره  که  به شرح درخواستی  مهدی  فرزند سید  هادیان کالگر   سید شریف 
970676این شعبه ثبت گردیده به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که سید مهدی هادیان کالگر فرزند سید آقا به شماره شناسنامه 94 
فریدونکنار  دائمی خود شهرستان  اقامتگاه  تاریخ 92/6/13در  در  بابلسر  از  صادر 
فوت نموده و ورثه حین الفوت به عبارت اند از  1-سید کاظم هادیان کالگر فرزند 

سید مهدی به شماره شناسنامه 2061623574فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  مهدی  سید  فرزند  کالگر  هادیان  حسن  سید   -2

49888905203فرزند متوفی 
شناسنامه  شماره  به  مهدی  سید  فرزند  کالگر  هادیان  شریف  سید   -3

4988895963فرزند متوفی
4- سیدهادی هادیان کالگر فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه 4989688679فرزند 

متوفی 
شناسنامه  شماره  به  مهدی  سید  فرزند  کالگر   هادیان  خورشید  5-سید 

4988893367فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  مهدی  سید  فرزند  کالگر  هادیان  فاطمه   سید   -6

49892987990فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  مهدی  سید  فرزند  کالگر  هادیان  خدیجه  سید    -7

4989688287فرزند متوفی 
8-سید طاهره هادیان کالگر فرزند سید مهدی با شماره شناسنامه 4988895191فرزند 

متوفی 
فرزند   380 شناسنامه  شماره  به  سیدمهدی  فرزند  کالگر   هادیان   جهان  9-سید 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

استاندار اصفهان تاکید کرد:

استفاده از تمام ظرفیت های استان
 تشریح دستاوردهای فنی و مهندسی

 بندر خرمشهر

استاندار  رضایی،   دکتر  بهادری-اصفهان: 
اصفهان گفت: اصفهان تنها کالن شهر کشور 
نیست، نگاه مدیران ما نباید از پل وحید تا 
غرب  تا  شرق  از  اصفهان  باشد.  غدیر  پل 
نیازمند  استان  تا شمال است.  از جنوب  و 
ظرفیت ها  همه  از  استفاده  و  است  پویایی 
آیین تکریم و معارفه  برنامه ها است.  جزء 
استاندار اصفهان چهارشنبه 7 آذرماه سالجاری 
جهان  نقش  نگین  اجتماعات  سالن  در 
وزیر  انتظامی  و  امنیتی  معاون  حضور  با 
سید  ا...  آیت  اصفهان،  جمعه  امام  کشور، 
و  استانی  مسئولین  طباطبایی نژاد،  یوسف 
اصحاب رسانه انجام پذیرفت. معاون امنیتی 
و  تکریم  آئین  در  کشور  وزیر  انتظامی  و 
معارفه استاندار اصفهان گفت: دولت و نظام 
برای  اما  هستند  مواجه  محدودیت هایی  با 
برطرف کردن این محدودیت ها نیاز است که 
مردم و مسئوالن با استانداران و استانداران با 
مردم و مسئوالن همکاری متقابل داشته باشند. 

ذوالفقاری گفت: با وجود آنکه 80 اختیار از 
وزارت کشور به استانداران واگذار شده است 
اما هنوز روح تمرکز گرایی در کشور حاکم 
است و ما باید حواسمان جمع باشد که به 
این آسیب ها توجه کنیم.وی تدبیر و تصمیم 
گیری برای حل مشکالت را حائز اهمیت 
به  افزود: گاهی وقت مدیران ما  دانست و 
جای آنکه صرف اهتمام به تصمیم گیری 
شود، صرف حاشیه ها می شود و سرمایه 
اجتماعی ما که همان پشتیبانی و حمایت مردم 
است به دلیل نبود تصمیم گیری از بین می 
رود. ذوالفقاری افزود: با مدل های پوپولیستی 
نباید انتظارات بی جهت را به مردم وعده دهیم 
و تا زمانی که به دنبال این هستیم که به جای 
مدیر، مرید انتخاب کنیم به نتیجه نمی رسیم. 
وی گفت: همه ما مسئول هستیم که در این 
زمینه مدیران شایسته و الیقی را انتخاب کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بروکراسی 

اداری را از مشکالت کشور بیان کرد.

ضمن  خرمشهر  فر-اهواز:بندر  وحیدی 
و  همایش  دوره  سیزدهمین  در  شرکت 
نمایشگاه بین المللی سواحل بنادر و سازه 
های دریاییICOPMAS2018 به ارائه 
تازه ترین دستاوردهای فنی و مهندسی در 

حوزه سواحل و بنادر پرداخت.
راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به  شهرسازی  و 
خرمشهر،  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
 ICOPMAS2018 سیزدهمین همایش
هتل  در  ماه  آذر  هفتم  تا  پنجم  تاریخ  از 
و  راه  وزیر  حضور  با  تهران  المپیک 
و  بنادر  سازمان  عامل  مدیر  شهرسازی، 
دریانوردی و شرکت ها و موسسات فعال 

در حوزه دریایی برگزار شد.
بندر خرمشهر، جمعی  کل  مدیر  اسعدی 
از مدیران و فعاالن حوزه فنی و مهندسی 
مراسم  در  شرکت  ضمن  کل  اداره  این 
افتتاحیه و ارائه آخرین دستاوردهای فنی 

ساخت  و  سواحل  زمینه  در  مهندسی  و 
و  بازرگانی  های  توانمندی  و  سازه 
ترانزیتی با دیگر صاحب نظران این حوزه 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
روابط عمومی بندر خرمشهر نیز با برپایی 
غرفه و ارائه بسته های اطالع رسانی در 
قالب بروشور ،لوح فشرده، کلیپ معرفی 
را  گذاران   سرمایه  و  عالقمندان  بندر، 
و  تخصصی  دستاوردهای  آخرین  با  
آشنا  دریایی  و  بندری  های  توانمندی 

نمودند.
این نمایشگاه با هدف فراهم نمودن بستر 
دستاوردها،  آخرین  تبادل  جهت  الزم 
تجربیات و نوآوری های علمی و اجرایی 
در حوزه فنی و مهندسی، سواحل و بنادر 

و سازه های دریایی برگزار شده است.
نمایشگاه  سیزدهمین  از  بازدید 
8صبح  ساعت  از   ICOPMAS2018

الی 16 بعدازظهر برای عموم ازاد است.

در صحن رسمی شورای شهر صورت گرفت؛ 

انتخاب سرپرست شهرداری اراک

داودی- اراک: »ابوالفضل شالی بگ« در نشست صحن علنی شورای 
اسالمی کالنشهر اراک به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. 
در نشست رای گیری انتخاب سرپرست شهرداری اراک 2 گزینه 
»ابوالفضل شالی بگ« و »محمد جعفر پور« پیشنهاد شد که »شالی بگ« 
با کسب هشت رای موافق به مدت سه ماه برای سرپرستی مدیریت 
شهری اراک انتخاب شد. در ادامه نایب رییس شورای اسالمی کالنشهر 
اراک در این نشست گفت: نیروگاه شازند در چند روز گذشته اقدام 
به استفاده از سوخت مازوت کرد که این مهم باید با جدیت از سوی 

مسووالن زیست محیطی پیگیری شود.
سعید نادری افزود: استفاده از سوخت طبیعی گاز در نیروگاه شازند 
از مصوبات سفر هیات دولت است و پایبندی به این مصوبه ضروری 
است. وی بیان کرد: با توجه به سرد شدن هوا، استفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه شازند نقش موثری در افزایش آالیندگی های شهر 

اراک دارد.
این عضو شورای اسالمی کالنشهر اراک ادامه داد: طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای این شهر از بیش از 10 سال گذشته در ارا ک مصوب 
شده و تاکنون اقدام هایی نیز برای کاهش آالینده های هوا صورت 
گرفته اما اگر نیروگاه شازند به تعهد خود عمل نکند دوباره بسیاری 
از آالینده ها به اراک بازمی گردد. در نشست صحن علنی شورای 
اسالمی کالنشهر قرارداد بین سرمایه گذران با شهرداری ساخت پنج 
جایگاه سوخت بنزین در اراک، استقرار سیستم یکپارچه نرم افزاری 
در شهرداری و مناطق در راستای شفاف سازی عملکرد واحدهای 
مختلف مصوب شد. گفتنی است افتتاح حساب نزد بانک مهر ایران 
و 2 حساب نزد بانک شهر برای سازمان سرمایه گذاری و واریز 

درآمدهای حاصله و تنخواه دریافتی نیز در این نشست مصوب شد.

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در چهاردانگه

نوری- اسالمشهر: رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر 
از تخریب 24 فقره ساخت و ساز غیر مجاز، 6 هکتار از اراضی 
کشاورزی در بخش چهاردانگه و بازگشت اراضی به وضعیت اولیه 

خبر داد.
علی محمد حسینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر اظهار 
کرد: در این عملیات که در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی 
کشاورزی زراعی و باغی و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون و با 
تشکیل پرونده قضایی ساخت و سازهای غیر مجازی که به صورت 
فنس کشی، دیوار کشی و احداث سوله و بنا در سطح 6  هکتار از 

اراضی کشاورزی منطقه ایجاد شده بود تخریب گردید.
وی با اشاره به وضعیت کشورزی در شهرستان اسالمشهر بیان کرد: 
با توجه به همجواری کشاورزی شهرستان اسالمشهر با مناطق شهری 
عده ای از افراد فرصت طلب و سودجو با استفاده از رانت و دیگر 

موارد غیر قانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می نمایند.

خبر

رشت؛ پایلوت در اجرای طرح 
قطار شهری

قطار  پروژه  بررسی  نشست  رشت:  منکویی- 
شهری)تراموا( با حضور مدیرکل دفتر حمل و نقل 
ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور، سرپرست شهرداری رشت، جمعی از 
اعضای شورای اسالمی رشت، شرکت مشاور و 
هیئت سرمایه گذاری از کشور چین در سازمان 
شهرداری  مردمی  مشارکتهای  و  گذاری  سرمایه 

رشت برگزار شد.
در  رشت  شهرداری  سرپرست  بهارمست  علی   
این جلسه اظهار کرد: مسیر ترامو از زمین هایی 
می گذرد که متعلق به دولت بوده و این موضوع 
تعامل  با  توان  می  و  شده  مطرح  استانداری  در 
برخی از این زمین ها را به شهرداری واگذار کرد.   
با توجه به مشکالت مالی  وی خاطرنشان کرد: 
شهرداری امید است بتوانیم از ظرفیت کمک های 
دولتی و به ویژه دکتر نوبخت برای سازه های پروژه 

قطار شهری بهره مند شویم.
  حسین رجب صالحی مدیرکل دفتر حمل و نقل 
ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در این جلسه اظهار داشت: رشت اولین 
شهری است که بحث تراموا به صورت پایلوت 
در آن اجرا خواهد شد.  رجب صالحی با اشاره 
به اینکه 9 شهر کشور خطوط مترو دارد و 5 شهر 
از این 9 شهر در حال بهره برداری از خطوط مترو 
هستند بیان کرد: آغاز اجرای پروژه مترو در برخی 

از شهر ها شاید از 18 سال پیش آغاز شده است.
 وی اذعان داشت: اگرچه اجرای پروژه قطار شهری 
پرهزینه است ولی پس از بهره برداری سرمایه هزینه 
تراموا  و همچنین  داشت  بازگشت خواهد  شده 
موجب کاهش ترافیک، آلودگی هوا و از طرفی 

بهبود زیبایی شهر می شود.
ریلی درون شهری  نقل  و  دفتر حمل  مدیرکل   
کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان 
قطار شهری  پروژه مهم  اجرای  خاطرنشان کرد: 
در رشت می تواند الگویی برای سایر شهرهای 
کشور باشد.  احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای 
اسالمی رشت در این جلسه با قدردانی از زحمات 
سرپرست شهرداری رشت، ریاست سازمان سرمایه 
مدیر  و  شهرداری  مردمی  مشارکتهای  و  گذاری 
پروژه قطار شهری اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در 
شورای پنجم قطار شهری را برای مردم رشت به 

بهره برداری برسانیم.

خبر

سرپرست  زمان؛  خبرنگار  اکبرزاده-  علی  مریم 
استانداری تهران در بازدید از شهرستان مالرد به عنوان 
نخستین سفر شهرستانی خود، تدبیر و تعامل فرماندار 
این شهرستان را عامل موفقیت وی در مدیریت امور 

شهرستان دانست.
شکرا... حسن بیگی، سرپرست استانداری تهران در 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان گفت: با توجه به 
تجربه چندین ساله ام در وزارت کشور در بدو ورود 
به هر شهرستانی متوجه نحوه ی هماهنگی بین دستگاه 
ها می شوم و امروز هنگامی که وارد شهرستان مالرد 
شدم تعامل شایسته ای را بین فرماندار این شهرستان، 
امام جمعه، نیروی انتظامی، مجموعه دادگستری و 

دیگر دستگاه ها شاهد بودم.
وی عنوان کرد: با هماهنگی مسوولین، اعضای شورای 
تامین و شورای اداری هر شهرستان می توان گام های 
موثری در جهت پیشرفت برداشت و بر اساس شواهد 
آینده خوبی برای شهرستان های استان تهران به ویژه 

شهرستان مالرد قابل پیش بینی است.
این مسوول با اشاره به برگزاری مراسم هفته فرهنگی 

در شهرستان مالرد و همچنین نشست های مرتبط 
به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: امروز در 
شهرستان مالرد با برگزاری نشست هایی همچون 
نشست کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده،  

جلسه بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان 
اعضای  و  فرهیختگان  نخبگان،  با  دیدار  و  مالرد 
سازمان های مردم نهاد در جهت شناخت ظرفیت ها 
و همچنین مشکالت این شهرستان در حوزه اجتماعی 

و فرهنگی و بررسی راه حل های موجود کوشیدیم. 
حسن بیگی با تاکید بر لزوم رفع محرومیت های 
موجود در شهرستان مالرد تشریح کرد: از الزامات مهم 
شهرستان می توان به احداث بیمارستان مالرد اشاره 
کرد که با وجود پیشرفت فیزیکی خوبی که داشته 
است به پیگیری های بیشتری نیاز دارد؛  همچنین در 
حوزه ورزش و جوانان نیاز شهرستان مالرد به خانه 
جوانان محسوس است که بنا شد با اختصاص هزارمتر 

زمین، خانه جوانان نیز احداث شود.
وی در ادامه افزود: کتابخانه مرکزی شهرستان مالرد نیز 
با اختصاص زمینی توسط شهرداری مالرد و همچنین 
کتابخانه دیگری در جنب مصلی با اختصاص زمینی 
توسط امام جمعه محترم شهرستان احداث خواهد 

شد.
سرپرست استانداری تهران گفت: برخی دستگاه 
های شهرستانی در مالرد همچون هالل احمر نیز 
از لحاظ ساختمان اداری با مشکل رو به رو هستند 
که بنا شد مشکل این گونه دستگاه ها پیگیری و در 

موارد الزم با جابه جایی مرتفع گردد.

سرپرست استانداری تهران تاکید کرد:

تدبیر و تعامل، عامل موفقیت فرماندار مالرد
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بررسی آیین نامه آزمایش اجباری
 ژنتیک در دولت 

رئیس سازمان بهزیستی گفت: 25 تا 30 هزار والدت با معلولیت در سال، 
رقم باالیی است و به همین علت اعالم کردیم که آمادگی آزمایش اجباری 
ژنتیک در قالب نظام سالمت را داریم و آیین نامه آن تهیه شده و اکنون در 

دستور کار دولت است؛ هرچند روند آن کمی طوالنی شده است.
به گزارش پیام زمان ،انوشیروان محسنی بندپی، پنجشنبه در هفتمین سمینار 
کشوری »مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها« افزود: علم 
ژنتیک و نیروی متخصص مورد نیاز آن در کشور وجود دارد و به دولت 
اعالم کردیم که می توانیم از آزمایش ژنتیک داوطلبانه فاصله گرفته و آن را در 
جامعه نهادینه کنیم.محسنی بندپی گفت: در هر دولت به فراخور امکانات، 
بخشی از برنامه ریزی های کالن به سالمت اختصاص می یابد؛ زیرا اساس 
یک زندگی پویا و مولد، سالمت است.وی خاطرنشان کرد: سالمت امری 
بین بخشی است و براساس اعالم وزارت بهداشت، 20 درصد سالمت به 
این وزارتخانه مربوط است و برای مابقی، دستگاه های دیگر نیز باید کمک 
کنند، حفظ سالمت به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می شود و عواملی 
مانند سبک زندگی، عوامل محیطی، استرس و عوامل فردی و ساختاری که 
به ژنتیک بر می گردد، سالمت افراد را به خطر می اندازد.محسنی بندپی ادامه 
داد: ناهنجاری های کروموزومی، اختالالت متابولیسمی و عقب افتادگی های 
ذهنی و جسمی و برخی بیماری های قندی از جمله بیماری های با منشا 
ژنتیک هستند.رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه امید به زندگی، یکی 
از شاخص های توسعه یافتگی و سالمتی، مهمترین عامل کیفیت زندگی 
است، اظهار داشت: سال های از دست رفته زندگی به علت مرگ زودهنگام، 
حوادث جاده ای و معلولیت ها، باالترین وزن ناتوانی را دارند که بخشی از آنها 
دارای منشا ژنتیکی است.محسنی بندپی درباره غربالگری شنوایی سنجی به 
وسیله سازمان بهزیستی اظهار داشت: بهزیستی از 20 سال قبل غربالگری های 
شنوایی سنجی را شروع کرده و این غربالگری از بدو تولد انجام می شود و 
سال به سال تعداد مدارس کودکان ناشنوا و کم شنوا رو به کاهش است؛ 
زیرا مداخالت به موقع صورت می گیرد، درباره تنبلی چشم نیز همین طور 
است و غربالگری، نقش مهمی در پیشگیری از نابینایی دارد.وی با اشاره 
به دالیل توجه سازمان بهزیستی به غربالگری های ژنتیک بیان کرد: وجود 
معلول جسمی و ذهنی زیر پوشش با عوامل غیراکتسابی رو به افزایش بود و 
با خانوارهایی با چند معلول مواجه بودیم و به همین علت، 350 هزار معلول 
جدید را عالوه بر یک میلیون و 300هزار معلول، تحت پوشش قرار دادیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درخصوص دالیل معلولیت ها نیز گفت: 
معلولیت علت های مختلفی دارد؛ گاهی معلولیت هنگام تولد رخ می دهد 
که در این شرایط بار عاطفی و روحی و روانی بر والدین بسیار قابل توجه 
است، شیوع ازدواج های فامیلی باعث شد بهزیستی به این امر ورود کند و 
در ماده 52 تاسیس بهزیستی، پیشگیری از بروز معلولیت ها به عنوان یکی از 

ماموریت های اساسی ذکر شده است.
محسنی بندپی درباره غربالگری های ژنتیک اظهار داشت: سقط قانونی جنین 
در سال 96 نسبت به 95 حدود هزار و 480 مورد افزایش داشت و سال قبل 
آن نیز همین طور بود، در زمینه غربالگری ژنتیک، قصد تصدی گری نداریم، 

ولی امکاناتی هست که می توان در اختیار شبکه درمان بگذاریم. 
وی تصریح کرد: با اینکه مجلس کمتر روی الیحه بودجه دولت افزایش 
اعتبار می دهد، ولی نمایندگان برای غربالگری ژنتیک ازدواج کمک کردند، 
اعتبارات اورژانس اجتماعی و بودجه پرسنل بهزیستی را نیز برای امسال 
افزایش دادند، شاید 25 میلیارد تومان بودجه باالیی نباشد، ولی این تغییر 

نگرش بسیار مهم است و می توان به کاهش بروز معلولیت ها امیدوار بود.

خبر

پایلوت طرح »نماد« درشناسایی
 دانش آموزان پرخطر

آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
مراقبت  )نظام  نماد  طرح  پایلوت  از  پرورش  و 
اجتماعی دانش آموزان( در شش استان خبر داد و 
گفت: در مناطق پایلوت، همه والدین را آموزش 
دادیم و فعالیت های جایگزین نظیر توسعه تربیت 
دادیم. انجام  پرخطر  دانش آموزان  برای  را  بدنی 
)نظام  نماد  از  طرح  ، جزئیاتی  مهرزاد حمیدی 
مراقبت اجتماعی دانش آموزان( ارائه و اظهار کرد: 
اگر بخواهیم طرح نماد را در گستره تمام مدارس 
اجرا کنیم، به زمان بیشتر و منابع بسیار ویژه نیاز 
و  است  ریل  روی  نماد،  طرح  افزود:  داریم.وی 
خوب و علمی پیش می رود. نماد دو محور دارد که 
یکی آموزش های ارتقایی و توانمندسازی و دیگری 
است.معاون  شناسایی  و  غربالگری  مددکاری، 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در محور آموزش، بسته های آموزشی 
بسیار خوبی تهیه کردیم که برخی توزیع و برخی 
زیر چاپ است اظهار کرد: برای هر آسیبی یک 
کتابچه تهیه کردیم که به مدارس ارسال می کنیم. این 
منابع را برای آموزش والدین مدنظر قرار می دهیم. 
دانش آموزان نیز آموزش های الزم را کسب می کنند، 
البته این بسته های آموزشی برای والدین جدای از 
سه کتابی است که برای سه پایه اول دوره ابتدایی 
تهیه کردیم تا ابتدا معلمان مدارس آموزش ببینند و 
پیام های کتاب را به دانش آموزان منتقل کنند.حمیدی 
از  ادامه داد: تهیه کتابچه ها و بسته های آموزشی 
جمله زیرساخت های طرح نماد است و شمار آن 
به بیش از 70 منبع رسیده است.وی با بیان اینکه 
یکی دیگر از زیرساخت های طرح نماد، ابزارهای 
غربالگری است  به ایسناعنوان کرد: نماد را در شش 
استان پایلوت کرده ایم گفت: بازخوردهای الزم را 
گرفته ایم، اشکاالت اصالح و ابزارهای غربالگری 
نهایی شده اند. یک تجربه میدانی برای گسترش 
نماد در کل کشور پیدا کرده ایم و همکاری های 
تربیت  است.معاون  گرفته  منطقه ای شکل  درون 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش افزود: 
در مناطق پایلوت، همه والدین را آموزش دادیم و 
فعالیت های جایگزین نظیر توسعه تربیت بدنی را 

برای دانش آموزان پرخطر انجام دادیم.
این امسال سامانه نماد  بر  افزود: عالوه  حمیدی 
و  رفته  مدارس  همه  به  که  کردیم  ایجاد  نیز  را 
درگاهی ایجاد شده تا همه مشکالت و آسیب های 
مدارس احصاء شود و مدیر مدرسه نوع آسیب ها 
و وضعیت آن را ذکر کند و دانش آموزان پرخطر را 

مشخص کنند. 
ما در حال تکمیل و بروزرسانی اطالعات مربوط به 

انواع آسیب ها و مناطق و مدارس پرخطر هستیم. 

خبر

بخش  حمایت  ضرورت  بر  علوم  وزیر 
خصوصی و خیرین از صاحبان فکر، اندیشه و 
دانش آموختگان دانشگاهی تاکید کرد و گفت: 
خوشبختانه این فرهنگ در حال حاضر توسعه 
بخش  سوی  از  خوبی  حرکت های  و  یافته 
خصوصی و خیرین در حمایت از صاحبان ایده 

و اندیشه صورت می گیرد.
به گزارش پیام زمان، دکتر غالمی در آیین اختتامیه 
دومین جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان 
که در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار 
شد، اظهار کرد: خوشبختانه توجه به توسعه علم 
و فناوری، حرکت به سمت نوآوری و توجه به 
جوانان اندیشمند کشور عزیزمان، یک فرهنگ 
گسترده ای را در بین عالقه مندان به این مرز بوم 
ایجاد کرده است؛ این نگاه های ارزشمند، منجر 
به روزهای باشکوه توسعه مبتنی بر اندیشه های 
اندیشمندان  خالق  ذهن های  نوآوری  جوان، 
جوان کشورمان و حمایت های مراکز علمی و 

فناوری شده است.
وی با بیان اینکه این نشست به همت اشخاص 
علم دوست، دانش پرور و عالقه مند به کشور و 
خارج از بدنه دولت و از دل مردم شکل گرفته 

است، افزود: این همت عالی که در کشور بین 
خیرین به معنای عام و به خصوص عالقه مندان 
به حوزه های علم و دانش شکل گرفته، فرصت 
مغتنمی است تا ما را از نشستن صرفاً بر سر 
سفره دولت دور کند و به سمت بازوان توانمند 

و ذهن های خالق جوانان متوجه سازد.
بر دستاوردهای علمی  با مروری  وزیر علوم، 
در  دانش  مختلف  عرصه های  در  و خالقیت 
10 سال گذشته در کشورمان خاطرنشان کرد: 

در این بازه زمانی شاهد حرکت های پرشتابی 
نوآوری  فناوری و  در حوزه های علم، دانش، 
داریم  که  است  آن  نشان دهنده  که  بوده ایم 

ظرفیت های خود را می یابیم.
جشنواره  دومین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اندیشمندان و دانشمندان جوان افزود: استفاده از 
این فرصت ها که با حضور عالقه مندان حامی 
این  تداوم  علم و دانش شکل می گیرد، قطعاً 
حرکت ها و سرعت آنها را می تواند دوچندان 

کرده و فرصتی است که جوانان را در مسیر 
مراکز علمی و  به  اتصالشان  و  توسعه کشور 

دانشگاهی حفظ کند.
غالمی تصریح کرد: در سال های پیش رو باید 
ارتباط بهتری میان دانشگاه ها و دانش آموختگان 
قطعًا  گیرد؛  شکل  اندیشه  و  فکر  صاحبان  و 
دانشگاه ها و اساتید با حمایت فکری دانشجویان، 
به شکوفایی و تعمیق این اندیشه ها و اثرگذاری 

آنها کمک شایانی می کنند.
وزیر علوم با بیان اینکه این جشنواره فرصت 
مغتنمی برای وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز 
توصیه  تحقیقاتی است، عنوان کرد:  علمی و 
می کنم این رویکردها را بخصوص با حضور 
بخش خصوصی و صاحبان فکر و اندیشه که 
از میان جوانان دانش آموخته دانشگاه ها هستند، 

مکرر شکل گرفته و حمایت شوند.
وی در پایان ضمن قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری این جشنواره افزود: در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری هم به نمایندگی از جامعه 
علمی کشور و هم به عنوان عضوی از دولت، 
امیدواریم بتوانیم در کنار شما به این حرکت های 

پرشور، شتابنده و بالنده کمک کنیم.

وزیر علوم تاکید کرد:

 حمایت بخش خصوصی از صاحبان فکر و دانش آموختگان دانشگاهی

 رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
مطالعات جدید ما نشان می دهد بروز بیماری های قلبی - عروقی در 

کشور، 10 سال به جلو افتاده است.
دکتر باقر الریجانی در حاشیه سمپوزیوم یک روزه تازه های درمان 
دیابت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش سن ابتال به بیماری 
های قلبی و عروقی می تواند سبب افزایش مرگ زودرس در کشور 
شود. وی با اشاره به آمار افرادی که از بیماری دیابت خود اطالع ندارند، 
گفت: نزدیک به 40 تا 60 درصد بیماران مبتال به دیابت نوع 2 در 
سراسر دنیا، از دیابت خود بی اطالع هستند که در کشور ما این رقم به 
زیر 40 درصد رسیده است.الریجانی ادامه داد: یکی از مشکالت ما در 
این زمینه ادامه درمان دیابت و مصرف به موقع داروهاست که متاسفانه 
برخی از مبتالیان به دیابت این موضوع را رعایت نمی کنند. به گفته وی 
دسترسی به داروی درمان دیابت وضعیت خوبی دارد و داروهای درمان 
این بیماری از جمله انسولین در همه کشور در دسترس بیماران است. 
رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 
به گسترش کلینیک های دیابت در کشور گفت: در آینده نزدیک حدود 

150 کلینیک دیابت در کشور راه اندازی می شود. 

سن ابتال به بیماری قلیب-عرویق

 در ایران 10 سال جلو افتاده است

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل  احمر از تامین 4 قلم 
 RH داروی خارجی مورد نیاز بیماران سالک، افراد دچار نبود انطباق
خون مادر و جنین، بیماران سرطان و کزاز خبر داد.علی فرجی اظهار 
داشت: این 4 قلم داروی مورد نیاز بیماران شامل »آمپول گلوکانتیم داروی 
 RH مربوط به عدم انطباق D موثر در درمان سالک«، »آمپول روگام آنتی
خون مادر و جنین«، »قرص مرکاپتوپورین برای بیماران سرطان « و»آمپول 
ُکزاز« طبق مجوز دریافتی از سازمان غذا و دارو در مورد واردات داروهای 
فوریتی تامین شده است.وی درباره داروهای تامین شده و موارد مصرف 
آنها توضیح داد: »آمپول گلوکانتیم« داروی موثر در درمان سالک است که 
در حال حاضر در بعضی از استان های کشور متاسفانه شایع شده و نیاز 
به تامین فوری آن وجود داشت.»سالک یک بیماری پوستی است که به 
وسیله گزش پشه خاکی آلوده به نوعی انگل، منتقل می شود و ساالنه 
حدود 2 میلیون مورد بیماری در سراسر دنیا و از جمله ایران اتفاق می افتد، 
این بیماری سالک در کشور ما در بسیاری از نقاط وجود دارد از جمله در 
استان های گلستان، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر، 
خوزستان، ایالم و سیستان و بلوچستان وجود دارد و ساالنه بالغ بر 20 

هزار مورد مبتال به سالک در کشور ثبت و گزارش می  شود« 

4 قلم داروی خارجی مورد نیاز 
بیماران اتمین شد

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه درصد باسوادی 
افراد زیر 50 سال بیش از 96 درصد است و تعداد بیسوادان به کمتر 
از دومیلیون نفر رسیده است گفت: متاسفانه بیش از شش میلیون 
بی سواد باالی 50 سال سن در کشور داریم که فعال در اولویت 

آموزش قرار ندارند.
علی باقرزاده ، با بیان اینکه طی سال های 91 تا 95، حدود یک و نیم 
میلیون نفر از تعداد بی سودان کشور کاسته شده است اظهار کرد: 
در این ایام شاهد رشد نرخ بیسوادی به میزان 2.85 درصد بوده ایم.
وی افزود: همچنین درصد باسوادی در گروه سنی زیر 20 سال به 
حدود 98.5 درصد ارتقاء یافته و تعداد بی سوادان با احتساب اتباع 
خارجی به کمتر از 190 هزار نفر رسیده است که بهترین وضعیت 

در سالهای بعد از انقالب اسالمی است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموری با بیان اینکه درصد باسوادی 
برای گروه سنی زیر 30 سال نیز 97.4 درصد است و 660 هزار بی 
سواد با احتساب اتباع خارجی داریم به ایسناگفت: درصد باسوادی 
افراد زیر 50 سال نیز بیش از 96 درصد بوده و تعداد آنها به کمتر 

از 2 میلیون نفر رسیده است.

۶ میلیون بیسواد ابالی ۵۰ سال 
در اولویت آموزش نیستند

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 405مدل 95 با شماره موتور 139B0119260و شماره شاسی 
NAAM31FE9GR030985با شماره پالک 964ق52 ایران 82 بنام یاسر عباسی 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی حصر وراثت
آقای علی یار نیازی دارای شناسنامه شماره 5  بشرح دادخواست به کالسه 97-
690 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ارسالن نیازی  بشناسنامه 28  در تاریخ 1392،8،1 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-علی یار نیازی فرزند کرم یار ش ش 5 نسبت با متوفی پدر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف داالهو

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواستی  شرح  به  محمد حسن  فرزند  افشان  بذر  جواد  محمد  آقای 
3/97/116از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن بذرافشان فرزند نجف قلی به شماره 
خود  دائمی  اقامتگاه   97/8/4 تاریخ  در  بهشهر  از  صادره   2181022941 شناسنامه 

شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 رقیه توحیدی فرزند حسن به کدملی 2181105332  متولد 1344 همسر متوفی

 محمد جواد بذرافشان فرزند محمد حسن به کدملی 2181741255 متولد 1366 
پسر متوفی 

 امیرحسین بذرافشان فرزند محمد حسن به کدملی 0440397545 متولد 1373 پسر 
متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/20/6951    رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری پژو 206 مدل 1395 به شماره شهربانی 82-224م36 
و شماره موتور 163B0236472و شماره شاسیNAAP41FE1GJ 754954 به 

نام نوید باغیان امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مزایده عمومی
با سالم, با عنایت به صدور حکم فروش مال توقیفی معرفی شده از سوی محکوم 
علیه خدامراد چهری بر اساس نظر کارشناس از سوی ریاست محترم اجرای احکام 
براورد ارزش روز آن وفق نظر  بر اساس  مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی صحنه 

کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل طی مزایده عمومی بفروش می رسد.
اموال مورد مزایده یکباب شش دانگ منزل ملک تجاری اداری به مساحت 49 متر مربع 
واحد انتهایی در شمال شرقی) طبقه 6( مجتمع تجاری اداری چهری در میدان مطهری 
صحنه کوچه خاقانی که فعال نیمه کاره که امور داخلی آن تنها در حد سفید کاری و لوله 
کشی آب و فاضالب انجام گردیده است آسانسور راه اندازی نگردیده است و دارای 
کاربری خدماتی است فاقد پارکینگ می باشد و به ارزش مجموع 759500000 ریال 
برآورد گردیده است که هم اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد و تاریخ مزایده 
در روز 1397/10/3 ساعت 9:00 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه 
عمومی شهرستان صحنه برگزار می گردد.اموال مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی 
از سوی خریداران واگذار خواهد گردید.متقاضیان خرید و شرکت در مزایده فوق 
االشاره تا روز قبل از آن می توانند جهت بررسی و مالحظه اموال تعرفه شده به اجرای 

احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی صحنه مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی صحنه

آگهی حصر وراثت
خانم روح انگیز خزایی  دارای شماره شناسنامه7091  به شرح دادخواست به کالسه 
2/579/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن رستمی  به شماره شناسنامه 0  در تاریخ 97/9/1 اقامتگاه دائمی خودرا  

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
 صابر رستمی   ف حسن , ش.ش  3242991281  ت.ت 83/10/24 پسر متوفی
 صادق رستمی   ف حسن , ش.ش  3242568532  ت.ت 81/3/12پسر متوفی
 روح انگیز خزایی  ف محمدصفر , ش.ش  7091  ت.ت 44/6/15همسر متوفی

 هما میرزایی ذوله  ف ابراهیم, ش.ش  277  ت.ت 31/1/1مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
خواهان سیروس حبیبی خلیالنی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
971395 ازاین شورادرخواست گواهی حصردراثت نموده وچنین توضیح داده که 

شادروان خورشیدمرادی ش.ش3258158568مورخه24مرداد
1397دراقامتگاه دائمی خوددرشهرکرمانشاه بدرودحیات گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم عبارتنداز:
1-سیروس حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:177
2-کیومرث حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:227

3-بهمن حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:228
4-خسروحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:213
5-رعناحسینی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:163

6-اخترحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:61
7-شهین حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:1562

8-مهنازحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:226
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی  می گرددتاچنانچه 
شخصی اعتراضی داردیاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 

مدت یکماه به این شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:8631
مسئول دفترشعبه1حصروراث شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-اهور

آگهی حصر وراثت
آقای فریدون مظفری دارای شناسنامه شماره 3220013996 به شرح دادخواست 
به کالسه 970389 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   5969904961 شناسنامه  به  مظفری  فرج  شادروان  که  داده  توضیح 
95/10/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
 فرامرز مظفریکد ملی: 5969630837نسبت پسر متوفی

 صحبت مظفریکد ملی: 5969632151نسبت پسر متوفی
 فریدون مظفریکد ملی: 3220013996نسبت پسر متوفی
 کیومرث مظفریکد ملی:5969630845نسبت پسر متوفی
 حشمت مظفریکد ملی: 5969983365نسبت پسر متوفی

 مهین مظفریکد ملی: 5969633143نسبت دختر متوفی
 کبری مظفریکد ملی: 5969630853نسبت دختر متوفی

 سهیبه مظفریکد ملی: 5969633135 نسبت دختر متوفی
 نهیه مظفریکد ملی: 5969983373 نسبت دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
اصل  حقیقت  محنا  خوانده:  بطرفیت  دادخواستی  فاد  محمدی  نسیم  خواهان: 
بخواسته صدور حکم الزام به تنظیم سند تقدیم شورای حل اختالف صحنه نموده 
به شماره  ارجاع و  اول شورای حل اختالف صحنه  به شعبه  که جهت رسیدگی 
ساعت   97/10/16 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   1/577/97 کالسه  پرونده 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز صادره 73 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف صحنه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001333هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس رمضانی زاده نوقی پور فرزند علی بشماره شناسنامه 3 صادره از رفسنجان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 958/55 
مترمربع پالک 2003 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای علی رضائی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/28888/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

اجراییه 
مشخصات محکوم له 1- ناسعه محمدی فرزند ولد به نشانی: کردستان – شهرستان 

سنندج – شهر سنندج – نایسر – کوچه مهاباد9
محکوم علیه1- محمد لطفی فرزند امین مجهول المکان

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 9710098752500563و شماره 
دادنامه مربوطه 9709978752500258 محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه 
فرزند مشترک از مورخ 96/12/12 )تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت آتیه از قرار 
ماهیانه 270 هزار تومان و همچنین مبلغ 45 هزار تومان خسارت دادرسی در حق 

محکوم له به اضافه هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
- مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
1_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 
و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  3_مالی  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  2_ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات 
دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
از  علیه  محکوم  مالی 1394(4_خودداری  محکومیت  اجرای  قانون   3 و   8 )مواد 
درجه  تعزیری  اجرای حکم، حبس  از  فرار  منظور  به  اموال  کامل صورت  اعالم 
هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق. م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5_انتقال مال به دیگری به هر نحو 
یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 9700351

 3500915094 ملی  شماره  به  رحیم  فرزند  عزیزی  غالمرضا  آقای  به  بدینوسیله 
)بدهکار( 2- آقای محمد رضا عزیزی فرزند رحیم به شماره ملی 4501126027 
)ضامن( پرونده  اجرایی کالسه   9700351 که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست 
ابالغ  نگردیده است.  اجرائی مورد شناسایی واقع  اوراق  ابالغ  آدرس شما جهت 
می گردد که برابر قرارداد شماره 6301840958مورخ 1391/11/09 بین شما و و 
بانک ملی ایالم مبلغ 51/855/854 ریال )پنجاه و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و 
پنج هزار و هشتصد و پنجاه ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 9700353

به شماره ملی 4500840982  فرزند عبدالحسین  آقای حمید احمدی  به  بدینوسیله 
)بدهکار( 2- آقای کامران اکبریان فرزند حسین به شماره ملی 4500119825 )ضامن( 
3- آقای اشرفی نظری فرزند علیمراد 6169662220 )ضامن( پرونده  اجرایی کالسه   
اوراق  ابالغ  آدرس شما جهت  اداره پست  ابالغ  مامور  برابر گزارش  که   9700353
قرارداد شماره  برابر  ابالغ می گردد که  نگردیده است.  اجرائی مورد شناسایی واقع 
6300813446000مورخ 1390/03/16 بین شما و و بانک ملی ایالم مبلغ 38/524/112 
ریال )سی و هشت میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و صد و دوازده ریال( بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق  این صورت بدون  اقدام و در غیر  خود 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 9700348

 4501128135 ملی  شماره  به  فرزند صالح  چنانی  فاطمه  خانم   -1 به  بدینوسیله 
ملی  شماره  به  اسداله  فرزند  رحیمی  ضیاء  محمد  آقای   -2 )بدهکار( 
گزارش  برابر  که   9700348 کالسه    اجرایی  پرونده   4501131829)ضامن( 
مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع 
6200377612008مورخ  شماره  قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  است.  نگردیده 
و  ریال )شصت  مبلغ 68/366/921  ایالم  ملی  بانک  و  و  بین شما   1390/07/06
هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و نهصد و بیست و یک ریال( بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
به شماره 732- دادنامه حصر وراثت  تقدیم  با  الدین وفایی  وراث مرحوم محی 
-5039 شماره  به  استشهادیه  برگ  سنندج   عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   78/6/8
97/9/7 مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 10 فرعی از 1333 اصلی بخش 
1 سنندج به شماره  ثثبت 17537 صفحه 239جلد 77به بعلت سهل انگاری مفقود 
و از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در 
یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م الف: 8210 رئیس ثبت منطقه دو سنندج 

مفقودی 
سند کمپانی پژو 206 مدل 89 با شماره پالک 498 ص 52 ایران 62 با شماره موتور 
قنبری  14189048878 و شماره شاسی NAAp03ED1Bj461601بنام مسعود 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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زنگنه: درباره تحریم ها 
صحبتی نمی کنم

وزیر نفت زنگنه با اشاره به این موضوع که درباره تحریم 
نفت هیچ صحبتی نمی کنم، زیرا آمریکا سوء استفاده 
می کند و با تاکید بر این که اکنون بحث سهمیه بندی 
بنزین مطرح نیست، گفت: ثبت نام کارت سوخت فقط 
برای جلوگیری از قاچاق بنزین انجام می شود. به گزارش 
زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه در حاشیه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره ثبت نام کارت سوخت 
اظهار کرد: میزان قاچاق نسبت به گذشته بیشتر  شده، اما 
رقم هایی که اعالم می کنند درست نیست. وی با تاکید بر 
این که پس از ثبت نام کارت سوخت، از تاریخی که اعالم 
خواهد شد، سوخت گیری فقط با کارت انجام می شود، 
تصریح کرد: مقدار مصرف خودروها از طریق کارت های 
سوخت، مشخص و ثبت می شود. وزیر نفت درباره تغییر 
قیمت بنزین نیز یادآور شد: بحث قیمت هر چه باشد در 
الیحه بودجه مطرح می شود. وی درباره چشم انداز قیمت 
نفت در بازارهای جهانی نیز اظهار کرد: نمی توان عددی 
را اعالم کرد. قیمت نفت تابع عرضه و تقاضاست، اما 
متاسفانه دخالت های برخی کشورها برای اشباع بازار و 

ضربه زدن به ایران را نباید نادیده گرفت.

۲0 درصد مشترکان تهرانی باالی 
الگو مصرف می کنند 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه به 
محض ابالغ شناسایی مشترکان پرمصرف برق تهران 
از سوی وزارت نیرو، این کار به راحتی انجام خواهد 
شد، گفت: 20 درصد از مشترکان تهرانی بیشتر از الگوی 
مصرف، برق مصرف می کنند.  به گزارش زمان به نقل 
از فارس، حسین صبوری در پاسخ به این سوال که آیا 
وزارت نیرو ابالغیه ای به شرکت توزیع برق مبنی بر 
شناسایی مشترکان پرمصرف برق داشته است یا خیر، 
مشترکین  تهران  در  برق  مشترکان  درصد  گفت: 76 
خانگی هستند که خوشبختانه 80 درصد مشترکان تهرانی 
الگوی مصرف را که ماهانه 300 کیلووات ساعت است 
را رعایت می کنند و تنها 20 درصد مشترکان خانگی 
تهرانی هستند که بدمصرف هستند و مصرف بیشتر از 

الگو را در کارنامه خود دارند.

کوتاه از انرژی

شرکت گاز جزئیات قبوض گاز
 را اعالم کرد 

شرکت ملی گاز، با طرح پرسش هایی از سوی شهروندان درباره جزئیات 
قبض های صادرشده مشترکان گاز طبیعی، این شرکت به طور واضح و 

شفاف بندها و هزینه های درج شده در قبوض گاز را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، با طرح پرسش هایی از سوی 
شهروندان درباره جزئیات قبض های صادرشده مشترکان گاز طبیعی، این 
شرکت به طور واضح و شفاف بندها و هزینه های درج شده در قبوض 
گاز را اعالم کرد.متن کامل جزئیات صورتحساب قبوض مشترکان گاز 
طبیعی بر اساس اطالعات اخذ شده از واحد امور تعرفه ها و قراردادهای 

مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است.
1. مالیات بر ارزش افزوده بر اساس بند )و( ماده 1 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( در صورتحساب 
 9 مجموع،  در  موضوعه  قوانین  اساس  بر  که  می شود  لحاظ  مشترکان 
عوارض  می شود.همچنین  شامل  را  مشترکان  گازبهای  هزینه  درصد 
تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   65 ماده  با  مطابق  گازرسانی 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( و معادل 10درصد گازبها از مشترکان 

گاز طبیعی به استثنای مصارف خوراک پتروشیمی اخذ می شود.
2.  مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین مربوطه برای شهرداری و امور 
قانون   65 ماده  و ب  الف  بند  مطابق  همچنین  می شود.  ارسال  مالیاتی 
احداث  برای  گازرسانی  عوارض  مبلغ  درصد   80 میزان  به  الحاق)2(، 
مناطق  اولویت  با  به شهرها و روستاها  تأسیسات و خطوط گازرسانی 
گاز  از  آنها  برخورداری  که  استان هایی  و  گازخیز  نفت خیز،  سردسیر، 
و  تأمین  برای  باقی مانده  درصد   20 و  است  کشور  متوسط  از  کمتر 
استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس در اختیار آموزش و پرورش 

قرار می گیرد.
3.  شرکت ملی گاز ایران به استناد ماده 12 قانون الحاق )2( مشترکان 
مبنای  بر  نیز  بیمه  حق  و  کرده  بیمه  را  طبیعی  گاز  تجاری  و  خانگی 
و  خانگی  واحد  هر  برای   1397 سال  بودجه  قانون   6 تبصره  )ز(  بند 
مشترک تجاری شهری ماهیانه 2000 ریال است. الزم به ذکر است که 
بیمه  حق  عنوان  به  را  یادشده  مبلغ  از  درصد   50 روستایی  مشترکاین 
پرداخت می کنند.* متن قرارداد منعقد شده با بیمه رازی در سال 1397 
mgd.nigc. نیز به صورت کامل در سامانه مدیریت گازرسانی به آدرس

ir قابل مشاهده است.
4.  کسر هزار ریال در قبوض همه دستگاه های خدماتی وجود دارد و با 
رند کردن رقم قابل پرداخت، صورتحساب جاری تا 1000 ریال محاسبه 
می شود. این رقم در صورتحساب های آتی مشترک به عنوان مانده هزار 

ریال نمایش داده می شود تا در محاسبات صورتحساب لحاظ شود.
5.  بدهی گذشته شامل همه بدهی های مرتبط با گازبها و دیگر موارد 
مندرج در صورت حساب قبلی است. الزم به ذکر است در صورت ابالغ 
قبوض  که  در صورتی  محاسبه صورتحساب،  روش  در  جدید  قوانین 
قبلی مشترک مشمول تغییرات باشد میزان تغییر )افزایش/ کاهش( مبالغ 

صورتحساب های قبلی در این ردیف نمایش داده می شود.
بدهی متفرقه نیز محل درج خسارات وارد شده به تأسیسات شرکت از 
سوی مشترک یا هزینه های خدمات ارائه شده به مشترک )تغییر نام، قبض 
المثنی، تست کنتور، قطع و وصل جریان گاز و . . .( حسب مورد است.

خبر

اتحادیه نفت ژاپن اعالم کرد، خریداران ژاپنی در 
دولت  اعطایی  های  معافیت  تمدید  عدم  صورت 
آمریکا از تحریم های ایران بعید است از ابتدای آوریل 
سال آینده بتوانند خرید نفت از تهران را ادامه دهند.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، اتحادیه نفت ژاپن 
اعالم کرد، خریداران ژاپنی در صورت عدم تمدید 
معافیت های اعطایی دولت آمریکا از تحریم های 
ایران بعید است از ابتدای آوریل سال آینده بتوانند 
خرید نفت از تهران را ادامه دهند. علت این مسئله 
دشواری در پرداخت ها به ایران از اوایل ماه می به 
دلیل احتمال وضع تحریم های نفتی عنوان شده 
است. به گفته تاکاشی تسوکیوکا، رئیس اتحادیه 
مفت ژاپن، صادرات نفت ایران به ژاپن در بازه زمانی 
ژانویه تا مارس احتماال قابل توجه خواهد بود و برخی 
اواخر ماه دسامبر  نیز ممکن است در  از خریدها 
صورت بگیرد. در طی سال های اخیر ژاپن به طور 

کلی در ماه مارس از خرید نفت از ایران خودداری 
کرده زیرا در این ماه شرکت های پاالیشگاهی منتظر 
از سوی دولت برای  تمدید بیمه های کشتیرانی 

سال مالی جدید که از آوریل آغاز می شود بوده اند. 
تسوکیوکا گفت، مشخص نیست که آیا همین الگو 

در مارس سال آینده نیز تکرار خواهد شد یا نه. 

دولت آمریکا روز 5 نوامبر ژاپن و 7 کشور دیگر را 
از تحریم های نفتی علیه ایران معاف ساخت و به 
آنها اجازه داد تا 180 روز دیگر خرید نفت از تهران 

را ادامه دهند. 
تسوکیوکا گفت، صنعت پاالیشگاهی ژاپن از دولت 
این کشور خواهد خواست تا برای تمدید معافیت 
کند.  تالش  اولیه  روز  از 180  پس  اعطایی  های 
کسب  از  پس  ای  کره  و  ژاپنی  های  پاالیشگاه 
معافیت، به دنبال از سرگیری خرید نفت از ایران 

از ماه ژانویه هستند. 
تسوکیوکا افزود، نمی دانم در طی این 180 روز ژاپن 
چه میزان نفت می تواند از ایران خریداری کند. به 
گفته تسوکیوکا که ریاست شرکت ایدمیتسو کوسان 
را نیز بر عهده دارد، دومین پاالیشگاه بزرگ ژاپن 
امیدوار است بقیه حجم نفت مقرر در قرارداد منعقده 
خود با ایران را در دوره معافیت فعلی خریداری کند.

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760318018002517-97/07/04هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم شهناز بهرامی 
پور فرزین فرزند جعفر بشماره شناسنامه 171 در ششدانگ  یک باب  خانه  و 
محوطه  به مساحت 149/78  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی  شده  از 
پالک 31/104 فرعی از3 اصلی  واقع  در رودبرده  بخش  12 گیالن  که  برای  
آن شماره  2457 فرعی درنظرگرفته شده ، خریداری از مالکیت رسمی  رجبعلی 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گریده  محرز  نیکورودبرده 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ   از  باشند می توانند  اعتراضی داشته  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 4557- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9/10/ 97   تارخ انتشار نوبت دوم : 97/9/25

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1397/07/10 139760331011001436مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خدیجه گوهری بشناسنامه شماره 1310 صادره از رزن فرزند اسداله در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 337/50 مترمربع مفروز از پالک 
خود  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  البرز  در  واقع  اصلی   146 از  فرعی   2288 شماره 
متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 97/28651/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/26

سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

دادنامه
شماره دادنامه :9/569ش- تاریخ صدور 97/7/30 شماره پرونده:9/319/97 

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف -بنشانی خوی -اداره زندان خوی
خ  خوی   : اقامت  محل  دادگر   محمد  آقای   وکالت  با  پورکاظم  خواهان:مختار 

احمدنیا -روبروی کمیته امداد
خوانده:  محمود رستمی فرزند احمد   ادرس:میدان امام حسین کوچه وحدت 

موضوع: مطالبه مبلغ   /35/500 ریال بابت وجه 3 فقره چک 
با  پرونده  اوراق  بررسی جامع  با  محترم شورا  اعضای  با  مشاوره  از  قاضی  پس 
استعانت از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به 

صدور رای مینماید.
رای شورا

دادگر   آقای  محمد  با وکالت  پورکاظم  آقای مختار  در خصوص دعوی خواهان 
ریال    35/500/--- مبلغ   به  وجه  مطالبه  بخواسته  رستمی  محمود   1 بطرفیت 
بابت وجه یک فقره چک  بتاریخ  96/11/20  بعهده بانک  ملی    شماره سریال   
9526/775554  توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خواندگان در قبال 
ذمه  از  برائت  بر  دلیلی  و  نداشته  معمول  دفاعی  و  نشده  حاضر  مطروحه  دعوی 
خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا به استناد مواد 310-313-314-315 قانون 
تجارت  و مواد 198-194-519 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک دعوای مطروحه  را وارد تشخیص نموده  حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ---/35/500  ریال بابت اصل 
خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ  ---/1560 ریال خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای 
آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  

خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 4617/51 اصلی بخش 2 خوی در صفحه 79و82دفتر 
نایب زاده گاوگانی و  بنام خانم مریم  بالسویه  433 ذیل ثبت 133493و133492 
آقای رضا کیاستی  ثبت و دو برگ سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس 
ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت   بعلت اساب کشی  »با  نامبرده 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد 
ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت 
فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این 
آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد در ضمن مورد ثبت 
برابر سند 61265 مورخه 95/7/19 دفتر یک خوی در قبال مبلغ 1000010000 

ریال نزد بانک اقتصاد نوین در قید رهن میباشد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

دادنامه 
شماره دادنامه 7/1805/96ش شماره پرونده 7/102/96ش 

مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری 
.روبروی پمپ بنزین 

خواهان آقای جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی 
خوانده : خانم مینا فاخر فرزند یوسفعلی مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه 
قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
رای  اصالحی: نظر به اینکه در دادنامه  1805/96مورخه 96/10/30 به جهت سهو 
قلم  مبلغ محکومیت 38/435/617 ریال  قید شده لذا با اختیار حاصله از ماده 309 
و  میگرد  اصالح  ریال   25/715/617 محکومیت  مبلغ  مدنی   دادرسی  ایین  قانون 
همچنین نظر به اینکه در دادنامه بشماره 1805/96 نسبت به مابقی خواسته اتخاذ 
تصمیم نشده لذا در مورد مابقی  خواسته  به  استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی 
مدنی حکم به بی حقی صادر میشود .رای صادره غیابی ظرف و قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم  قابل   انقضا آن ظرف مدت 20 روز  از  همین شعبه  و پس 

دادگستری خوی  می باشد/ق
رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مفقودی
سند مالکیت خودرو پراید مدل 1384 به رنگ مشکی روغنی به شماره انتظامی ایران 
82-349ل33 و شماره موتور 01240966 و شماره شاسی S1412284621328 به 

بابلسرنام مهدی زیار الریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001332هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالمحسین مرادی گلریز فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 813 صادره از رزن در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 958/55 
مترمربع پالک 2003 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای علی رضائی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/28890/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عفت افغان فرزند درویش به شرح دادخواستی به کالسه 9/97/450از این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
درویش افغان قره تپه  فرزند رستم به شماره شناسنامه 2180287021-660 صادره از 
بهشهر در تاریخ 1392/3/27 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 رستم افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180289316  متولد 1337/11/5 پسر متوفی
 فاطمه افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2181485844  متولد 1360/1/1 دختر متوفی
 بهرام افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180296592  متولد 1357/4/7 پسر متوفی
 ژاله افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180296363  متولد 1354/1/5 دختر متوفی
 بهنام افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180206355  متولد 1352/1/1 پسر متوفی
 هاشم افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180291426  متولد 1341/1/1 پسر متوفی
 مهران افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180293739  متولد 1348/1/4 پسر متوفی
 عفت افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180291434  متولد 1343/5/1 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواستی  شرح  به  رسول  سید  فرزند  باالدهی  صدیقه  سید  خانم 
482/97/1از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین عادلی  فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
1111 صادره از چهار دانگه  در تاریخ 97/7/7 اقامتگاه دائمی خود شهرستان یکه 

توت بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 سیده صدیقه موسوی باالدهی فرزند سید رسول به کدملی 2180294506  صادره 

از بهشهر متولد 1348 همسر متوفی
 ساسان عادلی فرزند حسین به کدملی 2170019855 متولد 1368 فرزند متوفی 

 سحر عادلی فرزند حسین به کدملی 2181823189  صادره از بهشهر متولد 1364 
فرزند متوفی 

 سارا عادلی فرزند حسین به کدملی 2170258485  صادره از بهشهر متولد 1374 
فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای خدامراد فاضلی  دارای شماره شناسنامه 1  
97/587/1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گل نبات دهنوی  به شماره شناسنامه 321  در تاریخ 97/8/19 اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
 خدامراد فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  1  ت.ت 1328/9/1همسر متوفی
 حیدر  فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  12  ت.ت 1362/11/1پسر متوفی

 امیر  فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  4969762491  ت.ت 1360/4/5پسرمتوفی
 رضیه فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  64  ت.ت 1354/1/4دختر متوفی

 شهین فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  428  ت.ت 1357/8/10دختر متوفی
 زلیخا فاضلی  فرزند شنبه , ش.ش  4969749205  ت.ت 1355/7/17دختر متوفی
 میرزا مراد ده نو  فرزندعزیزمراد , ش.ش  3309290824  ت.ت 1302/7/1پدر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

حصر وراثت
آقای غالمرضا غالمی دارای شناسنامه شماره 3255022274 به شرح دادخواست 
به کالسه 970315 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   3255019893 شناسنامه   شماره  به  ویسی  نازاری  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ  1386،10،9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به« 
1-متقاضی با مشخصات فوق اوالد متوفی

2-محمد غالمی به شماره ملی 3254595459 اوالد متوفی
3-قدرت اله غالمی به شماره ملی 3255022282 اوالد متوفی

ضمنا متوفی وراث حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید .تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف قصرشیرین

اطالعیه
بدینوسیله به اطالع اعضای سهامداران شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
به شرح ذیل می  ثبت 666  به شماره  ماهی کرج  و  مرغ  مرغ، تخم 

رساند. 
برگ  و  معتبر  کارت شناسایی  ارائه  با  دریافت سهام خود  1- جهت 
سهام به بانک تجارت شعبه عظیمیه واقع در کرج نبش میدان مهران 

مراجعه نمایید. 

شرکت تعاونی تهیه و توزیع مرغ، تخم مرغ و ماهی کرج
اسامی سهامداران باقیمانده

کد 2  اکبر اختری   سهام 170/000  سود و سهام  17/000/000
کد 27  هدایت تاج آبادی  سهام 170/000  سود و سهام  17/000/000

سهام   و  سود    320/000 سهام  جمشیدیان   حسینعلی    28 کد 
32/000/000

کد 29  حیدر جهانگیری  سهام 320/000  سود و سهام  32/000/000
و سهام   330/000  سود  بزرگی   سهام  30  محمد صادق جامع  کد 

33/000/000
کد 41  علی قربانی توک  سهام 270/000  سود و سهام  27/000/000

کد 46  بهمن رشیدی  سهام 480/000  سود و سهام  48/000/000
کد 68  فریدون علیزاده  سهام 140/000  سود و سهام  14/000/000

کد 93  عزت اهلل نصیری  سهام 320/000  سود و سهام  32/000/000
کد 132  حسین کاظمی  سهام 170/000  سود و سهام  17/000/000

کد 133  نصراهلل بهزادفر  سهام 170/000  سود و سهام  17/000/000
کد 138  جعفر طاهر شهبازی  سهام 60/000  سود و سهام  6/000/000
کد 141  عبدالمحمد عنبری  سهام 170/000  سود و سهام  17/000/000

کد 165  صفر نوروزی  سهام 360/000  سود و سهام  36/000/000
کد 167  حسین محسنی  سهام 320/000  سود و سهام  32/000/000

کد 171  علی محمدپور  سهام 480/000  سود و سهام  48/000/000
جمع کل   سهام 4/250/000  سود و سهام  425/000/000

هیات تصفیه سازی مرغ و ماهی

پاالیشگاه های ژاپنی به دنبال تمدید معافیت از تحریم های ایران

تولید پلی اتیلن 150 هزار تن افزایش یافت
با افزایش تولید و عرضه اتان پارس جنوبی و سپس ثبت رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی 
کاویان، تولید محصوالت پلی اتیلنی در مسیر خط لوله اتیلن غرب، هفت ماهه امسال در مقایسه 

با پارسال افزایشی حدود 150 هزار تنی داشته است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، همزمان با توسعه پارس 
جنوبی و افزایش تولید و عرضه اتان، تولید در پتروشیمی کاویان در هفت ماهه نخست سال 
جاری با افزایش همراه شد به طوری که در این مدت بیش از یک میلیون و 40 هزار تن اتیلن 
تولید شده است. بر این اساس با افزایش تولید اتیلن در پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین 
تامین کننده خوراک مجتمع های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب، تولید محصوالت 
پلی اتیلنی این مجتمع ها هم در هفت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
حدود 150 هزار تن افزایش یافته است. آمارهای رسمی نشان می دهد که تولید در پلیمر 
کرمانشاه، پتروشیمی لرستان، مهاباد و کردستان در طول هفت ماهه نخست امسال رکوردهای 
جدیدی به ثبت رسانده به طوری که در این مدت در این چهار مجتمع پتروشیمی به ترتیب 
194، 160، 184 و 180 هزار تن محصول تولید شده است. از سوی دیگر مهرماه امسال، در 
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با 94 درصد، پتروشیمی کردستان با 81 درصد، پتروشیمی لرستان 
با 111 درصد و پتروشیمی مهاباد با 114 درصد ظرفیت نصب شده محصول تولید و عرضه 

شده است.

ثبت درخواست کارت سوخت المثنی
 با کد دستوری تلفن همراه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: امکان ثبت  درخواست صدور کارت المثنی 
سوخت مالکان خودرو و موتورسیکلت از طریق همه انواع گوشی تلفن همراه )هوشمند و معمولی( با 

استفاده از شماره گیری کد دستوری #4* فراهم شد. 
به گزارش زمان به نقل از تارنمای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مالکان 
خودرو و موتورسیکلت برای استفاده از این سرویس می توانند برابر برنامه زمان بندی ثبت درخواست، 
بر اساس آخرین رقم شماره تلفن همراه مالکان از هفتم تا بیست و چهارم آذر با شماره گیری این کد 
دستوری برای ثبت درخواست کارت سوخت المثنی اقدام کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از 
کارت سوخت قرار است به زودی اجباری شود. بر این اساس، مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت 
طبق جدول زمانبندی تا بیست و چهارم آذر مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10 و سامانه های 
اینترنتی به صورت رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بیش از 11 سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه 
هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه می گذرد و به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی، ۲1 میلیون کارت بنزین برای خودروهای سراسر کشور صادر شده است. 
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان از طریق کارت سوخت به فروش 

می رسد. 

به دلیل تعمیر خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که در زلزله 
روزهای اخیر آسیب دیده است، صادرات گاز به عراق از 
روز سه شنبه برای مدت چند روز متوقف شده است. بر 
اساس این گزارش، عراق برای تأمین سوخت مورد نیاز 
نیروگاه های برق خود به شدت به گاز ایران احتیاج دارد. 
به دلیل تعمیر خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که در زلزله 
روزهای اخیر آسیب دیده است، صادرات گاز به عراق از روز 

سه شنبه برای مدت چند روز متوقف شده است. به گفته وزارت برق عراق، قطع 
صادرات گاز ایران شبکه برق عراق را از  2500 مگاوات برق محروم می کند. 
مقامات ایرانی به وزارت برق بغداد اطالع داده اند که ارسال گاز طی چند روز آینده 
پس از انجام تعمیرات خط لوله از سر گرفته خواهد شد. این خط لوله گاز مورد 
نیاز چند نیروگاه اصلی عراق از جمله دو نیروگاه در شرق بغداد و یک نیروگاه  در 
شرق استان دیاله در نزدیکی مرز ایران را تأمین می کند. وزارت نفت عراق گفته 
سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین  خواهد کرد، اما ممکن است در نتیجه 

توقف صادرات گاز ایران مواردی از قطعی برق در این استان ها رخ بدهد. ایران که 
دارای ذخایر عظیم گازی و نفتی است، همچنین مقادیر کمی گاز به ترکیه صادر 
می کند، اما با افزایش مصرف داخلی حفظ روند صادرات گاز ایران با دشواری 
مواجه شده است. دولت آمریکا گفته عراق تا زمانی که پول گاز وارداتی از ایران 
را به دالر نپردازد، می تواند تا 45 روز به خرید گاز از این کشور ادامه دهد. مقامات 
عراقی گفته اند، به دنبال تمدید معافیت ها از تحریم های ایران هستند زیرا به زمان 

بیشتری برای یافتن منابع جایگزین تأمین انرژی نیاز دارند.

صادرات گاز 
ایران به عراق 

متوقف شد
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تشکیل ۹۹3  میلیارد ریال
 پرونده تخلف قاچاق کاال

 طی مهرماه سال جاری، 993 میلیارد ریال پرونده تخلف قاچاق کاال تشکیل شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی مهرماه سال 
جاری، 993 میلیارد ریال پرونده تخلف قاچاق کاال تشکیل شد؛ در این مدت 
بیش از 33 هزار مورد بازرسی از مراکز خرد و کالن در سطح عرضه صورت 
گرفته که منجر به تشکیل 692 پرونده تخلف قاچاق کاال به ارزش بیش از 
993 میلیارد ریال شده که این پرونده ها برای رسیدگی به مراجع قضایی، 
ارسال شده است.در این مدت استان تهران با 4 هزار و 440 مورد بازرسی 
و 119 مورد تشکیل پرونده و استان قم با بیش از 901 میلیارد ریال ارزش 
کاالی قاچاق مکشوفه، باالترین عملکرد را در بین استان ها داشته اند.بیشترین 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب به گروه های ماشین آالت 
و وسایل مکانیکی با 853 میلیارد ریال، لوازم خانگی با 51 میلیارد ریال، لوازم 
آرایشی و بهداشتی با 29 میلیارد ریال، اوراق بهادار با 19 میلیارد ریال و انواع 

پارچه با 10 میلیارد ریال مربوط است.

خلع سالح اقتصادی دنیا
 با استفاده از ظرفیت های تعاون 

دبیرکل اتاق تعاون ایران، با تأکید بر ظرفیت های بی بدیل بخش تعاون گفت: 
می توانیم با استفاده از ظرفیت های تعاون، محدودیت های دنیا را برای اقتصاد 

ایران رفع کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ماشاءاهلل عظیمی با اشاره به فرصت بی بدیل 
بخش اقتصاد تعاونی گفت: خوشبختانه نمایندگان حدود 30 کشور دنیا از 
سیزدهمین اجالس بین المللی تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه که به میزبانی 
ایران برگزار شد، استقبال کردند.وی با بیان اینکه بخش تعاون یک فرصت 
بی بدیل است، ادامه داد: خوشبختانه ریل های این بخش از اقتصاد کشور 
گذاشته شده و مسئوالن دولتی باید واگن ها را روی ریل قرار دهند تا بتوان 
از ظرفیت های اقتصاد غیر دولتی یعنی بخش تعاون استفاده کرد.وی با اشاره 
به دستاوردهای میزبانی ایران در اجالس بین المللی تعاون در منطقه آسیا- 
اقیانوسیه اظهار داشت: پیشنهاد برگزاری اجالس بین المللی بانک ها و تعاونی 
های اتحادیه جهانی ارائه شد؛ همچنین تفاهم نامه هایی در حاشیه این اجالس 
با برخی از کشورها که قابلیت فعالیت مشترک وجود دارد، منعقد شد.عظیمی 
خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهادات دیگری نیز برای توسعه بخش تعاون 
ایران با استفاده از ظرفیت های بین المللی ارائه شده که با توجه به اینکه ایران 
در هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه صاحب 
کرسی شده است، امیدواریم به نتایج مثبت منتج شود.وی با تأکید بر ضرورت 
استفاده از ظرفیت های بخش تعاون به عنوان بخش غیردولتی اقتصاد و یکی 
از سه رکن اقتصادی کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه مقصود تحریم ها، 
دولت است بنابراین می توان از شبکه بین المللی بخش تعاون برای پیشرفت 
اقتصاد کشور استفاده کرد و دنیا را در حوزه اقتصادی با توسعه بخش تعاون 

خلع سالح کنیم.

خریداران خارجی نفت بورس انرژی
 محدودیتی ندارند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: محدودیتی برای خرید نفت از 
سوی خریداران داخلی و خارجی، در بورس انرژی وجود ندارد.

به گزارش زمان به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ، شاپور محمدی 
درباره فروش نفت در بورس انرژی گفت: عرضه نفت خام در بورس انرژی 
کار صحیحی است و با توجه به حمایت کمیسیون اقتصادی و انرژی مجلس 
شورای اسالمی انجام این مهم تداوم خواهد یافت.وی ادامه داد: محوریت 
فروش نفت در بورس انرژی با وزارت نفت است و سازمان بورس مساعدت 
های الزم را انجام می دهد. عرضه نفت خام در بورس انرژی انجام شده و 
وزارت نفت در حال تنظیم برنامه منظم برای عرضه نفت است و اطالع رسانی 
در این رابطه انجام می شود.به گفته این مقام مسوول ساز و کار فروش نفت در 
بورس انرژی مناسب است، اما برای ارتقا انجام این مهم اگر پیشنهاد فنی وجود 

داشته باشد با هماهنگی وزارت نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

خبر

تصویب ۷0 هزار میلیارد 
تسهیالت اشتغال روستایی

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: پیش بینی طرح های اشتغال روستایی 
میزان  و  هزار طرح  در مجموع حدود 130  در کشور 
تسهیالت درخواستی متقاضیان بیش از 170 هزار میلیارد 
ریال است که تا به امروز از این میزان درخواست 70 هزار 

میلیارد ریال در بانک های عامل مصوب شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی منصوری اظهار 
کرد: وزارت کار درخصوص تسهیالت روستایی  60 
هزار میلیارد ریال را متعهد شده که تا کنون 7000 میلیارد 
ریال از تعهد این وزارتخانه در مورد تسهیالت، مصوب و 
بخش قابل توجهی نیز پرداخت شده است.وی ادامه داد: 
ساز و کاری مشخص شده تا  تسهیالت متقاضیانی که 
تاکنون دریافت نشده افزایش پیدا کند.او با اشاره به این که 
تسهیالت اشتغال روستایی در بخش های خدمات، آی 
تی، گردشگری، معادن کوچک، کشاورزی و دامپروری 
است، گفت: الگوی توسعه مشاغل خانگی در کشور که از 
سوی وزارتخانه مشخص شده در 9 استان اجرا شده و به 
زودی با اعالم  نتایج به استان های دیگر نیز ابالغ می شود.

معاون توسعه کارافرینی و اشتعال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصافه کرد: ضمانتنامه بانکی از مهمترین مشکالت 
متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی است که این مسئله به 
عنوان یک مشکل مهم  به صورت جدی از سوی وزارت 
تعاون پیگیری می شود و در این راستا در حال حاضر 
بانک توسعه تعاون تسهیالت تا سقف 2 میلیارد ریال را با 
دریافت سفته پرداخت می کند. منصوری گفت: تسهیالت 
سبب ایجاد اشتغال نمی شود بلکه در این خصوص بازار 
محصوالت اهمیت دارد و در راستای فروش تولیدات  
روستایی باید مسئوالن اقدامات الزم را انجام دهند.وی در 
پایان با اشاره به اینکه 4400 روستا از 49 هزار روستای 
کشور به عنوان روستای کانونی انتخاب شده اند، گفت: 
در دستور کار است که سال آینده یک هزار روستا از این 

4400 روستا معرفی شود.

تراز بازرگانی ایران به مثبت
 یک میلیارد دالر رسید

حدود 14  رشد  از  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
درصدی صادرات غیر نفتی در هشت ماهه امسال خبر 
داد و گفت: تراز بازرگانی کشور در همین بازه زمانی مثبت 
یک میلیارد دالر است و در صورت اسفاده بهینه از ظرفیت 

های موجود می تواند بهتر نیز شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مودودی اظهار 
کرد: صادرات کاالهای غیر نفتی در هشت ماهه امسال 
بیش از 27 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده است که البته 
تا نیمه آبان ماه این عدد از 30 میلیارد دالر عبور کرد و 
نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد حدود 14 

درصدی داشته ایم.
وی افزود: از سوی دیگر حدود 500 میلیون دالر صادرات 
در حوزه خدمات فنی و مهندسی داشته ایم و گرچه نسبت 
به بازه زمانی مشابه در سال گذشته در این حوزه رشد 
اندکی را تجربه کرده ایم، اما همچنان به اندازه ای نیست که 
از این بخش انتظار می رود و با پتانسیل های حوزه خدمات 
فنی و مهندسی فاصله بسیاری دارد.سرپرست سازمان 
توسعه تجارت با اشاره به تراز بازرگانی مثبت یک میلیارد 
دالری در حوزه کاالهای غیر نفتی، تاکید کرد که اگر از 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود استفاده بیشتر و بهتری 
کنیم، قطعا آمار و ارقام در حوزه تجارت خارجی و تراز 

بازرگانی امیدوارکننده تر هم خواهد شد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید 
از انبار کاالهای اساسی در اطراف تهران از اتخاذ 
تمهیدات الزم برای تامین مایحتاج ضروری مردم 
در مواقع ضروری خبر داد و این ذخایر را بیش از 

نیاز کشور معرفی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رضا رحمانی در 
جمع خبرنگاران و در رابطه با وضعیت ذخایر 
استراتژیک کشور گفت: با توجه به حساسیتی 
دارد،  اساسی  کاالهای  تامین  برای  دولت  که 
تامین  و  ذخیره سازی  برای  مناسبی  امکانات 
این نیازها در استان های مختلف کشور فراهم 
آمده است که عالوه بر فعالیت و انبارهای بخش 
است.  بازار  در  موجود  کاالهای  و  خصوصی 
 وی با بیان اینکه این انبارها صرفا برای اطمینان 
بخشی و تامین اقالم مورد نیاز مردم در ماه ها 
و سال های آتی پیش بینی شده است، اضافه کرد: 
خوشبختانه ظرفیتی که امروز در سوله ها و انبارها 
وجود دارد ، برای تنظیم بازار در هر منطقه ای 
قابل دسترسی بوده و عالوه بر این اگر مناطقی 
این امکانات را نداشته  باشند امکانات ریلی و 
حمل و نقل جاده ای نیز فراهم است و می تواند 

در مواقع ضروری همه کشور را تحت پوشش 
قرار دهد.  رحمانی تاکید کرد: با بازدید از محل 
ذخیره سازی کاالها، اطمینان از وجود این منابع 
را کسب کرده ا یم و به مردم عزیز هم این اطمینان 
را می دهیم که تمهیدات الزم در این مورد اتخاذ 
شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
و در رابطه با تمهیدات وزارت صمت در شرایط 
کشورهای  با  ایران  روابط  به  اشاره  با  تحریم 
همسایه افزود: با اعمال تحریم ها از نظر واردات 
و صادرات کاالها مطمئنا مشکل الینحلی وجود 
اعمال  از تحریم های  فراتر  نخواهد داشت و 
پیش بینی  وزارت صمت  در  الزم  تدابیر  شده 
شده است.  رحمانی اضافه کرد: در حال حاضر 
روابط خوبی در زمینه های تجاری با همسایگان 
خود داریم و با توجه به ظرفیت های موجود در 
کشور ، هدفگذاری هایی برای توسعه روابط، در 

نظر گرفته شده است. 
 وی در ادامه از افزایش صادرات در نیمه دوم 
سال جاری خبر داد و گفت: در 6ماهه نخست 
امسال 13 درصد رشد صادرات داشتیم که قطعا 
در 6ماهه دوم با رفع برخی موانع و استفاده از 

از  بیش  صادرات  کشور  مناطق  همه  ظرفیت 
پیش افزایش خواهد یافت.  وزیر صنعت، معدن 
و تجارت همچنین در ادامه با اشاره به تامین 
ارز کاالهای اساسی تصریح کرد: در تامین ارز 
کاالهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و این 
نیاز ارزی به صورت کامل از محل درآمدهای 
مورد  همین  در  شده است.  وی  تامین  دولت 
تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  ارز  داد:  توضیح 
نیز تامین شده و ضرورت تامین آن به استان ها 
و  استانداری ها  به  کشور  وزارت  طریق  از 

فرمانداری ها ابالغ شده است. 
تامین  کرد:  تاکید  مورد  همین  در   رحمانی 
تولید  زنجیره های  اولیه  مواد  و  مردم  مایحتاج 
جزء اولویت های دولت برای تامین ارز است و 
در حمایت از واحدهای تولیدی داخل و حفظ 
اشتغال هیچ محدودیتی وجود  تولید و حفظ 
ندارد و حداکثر حمایت از این زنجیره های تولید 
است.  وزیر  گرفته  قرار  دولت  کار  دستور  در 
صمت با بیان اینکه در تهیه اکثر مایحتاج مردم ، 
واحدهای تولیدی کشور بیش از مصرف داخلی 
ظرفیت تولید دارند، ادامه داد: به همین علت بر 

صادرات بسیاری از کاالها تاکید می شود. البته 
حفظ و تنظیم بازار داخلی در اولویت قراردارد و 
به همین علت از تمام همکارانم درخواست دارم 
که به حفظ زنجیره های تولید و تامین مواد اولیه 

آنها اهتمام ویژه ای داشته باشند. 
کاالهای  توزیع  با  رابطه  در  ادامه  در   رحمانی 
کشف،  افزود:  بازار  به  احتکاری  مکشوفه 
یک  احتکاری  کاالهای  توزیع  و  جمع آوری 
فرآیند است که همه مراحل آن انجام خواهد 
شد و مطمئنا به زودی این کاالها در بازار توزیع 
خواهند شد. وزیر صمت در واکنش به سوال 
خبرنگاران برای بازدید در روز تعطیل گفت: کار 
دولت و خدمات به مردم روز تعطیل و عادی 
نمی شناسد و برای مسئولین تفاوتی ندارد که روز 
است یا شب، چون اطمینان بخشی به مردم یک 
به همین  ضرورت برای وزارت صمت است 
دلیل تصمیم گرفتیم امروز که حجم کار عادی 
کمتر است را برای بازدید انتخاب کنیم و اساسا 
من روزهای تعطیل را فرصتی برای بازدید از 
واحدهای تولیدی و نظارت از نزدیک در نظر 

گرفته ام.

مفقودی 

موتور  شماره  با   89 مدل  شیری  سفید  رنگ  به   1600 پیکان  وانت  سبز  برگ 
پالک  شماره  NAAA46AA5BG142081با  شاسی  شماره  11489049443و 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  روحی  موسی  سید  بنام   82 ایران  698ص92  

 بابل ساقط می باشد

اگهی مفقودی- نوبت دوم
 اصل پروانه بهداشت ساخت بشماره 49/13907 کارخانه راد صنعت طبرستان  با 

فراورده های مقوای بهداشتی سه الیه مفقود گردیده فاقد اعتبار است
 نکا 

مفقودی 
  82 پالک774ص17ایران  شماره  با   86 مدل   206 پژو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
نژاد  ابراهیم  نام حمزه  به  موتور13085051393  10873668شماره  شاسی  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 405 مدل 89 با شماره موتور 12489187500و 
ایران  759ص37  پالک  شماره  NAAM11CA9BE051462با  شاسی  شماره 
82 بنام مسعود آهنگر مشهد سرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 مجوز حمل سالح شکاری بشماره سریال 714222مربوط به سالح ساچمه زنی 
مفقود  چاری  زاده  جان  منوچهر حسین  آقای  به  802004متعلق  شماره  لول  یک 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند گمپانی وبرگ سبز رنو مدل 1396 شماره شهربانی 478 ص 46 -44 با شماره  
موتور K4MC697W009687  شاسی  NAPBSRBYNH1064998  مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری سمند ال ایکس مدل 95 با شماره پالک 434م46ایران 82شماره 
زهرا  نام  NAAC91CE7GF105859به  شاسی  شماره   5  124K0910موتور

 بابل کاظم زاده کمانگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل 79 به رنگ سفید با شماره پالک 176ج22ایران 
62 با شماره موتور 11127983318و شماره شاسی 79486840 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز  خودرو سواری پژو  405 جی ال ایکس ای  مدل 1385 
به شماره موتور 12485199115 و شماره شاسی  12202372  به شماره پالک 27 

ایران 711 د 95   مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت پیکان مدل 1383 به شماره شهربانی 82-919م82 و شماره 
موتور 11283103590 و شماره شاسی 83919393 به نام محسن خالقی راد مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده: 1/540/97

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان : اسعد فرجی زاده  فرزند:رستم

خواندگان:1-علی پیری 2-مصطفی اسکندری فرزند:خلیفه عبداله پیری
که  تقدیم  بطرفیت خواندهفوق  انتقال سند  با خواسته  دادخواستی  فوق  خواهان 
10وقت  ساعت   1397  /  10/19 تاریخ  برای  و  است  شده  ارجاع  شعبه  این  به 
این  از طریق  بودن خوانده  بعلت مجهول المکان  لذا  است.  تعیین شده  رسیدگی 
نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت  در  می شود  ابالغ  وی  به  آگهی 
تحویل  را  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  جلسه  روز  میتواندتا 

بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی اخطاریه دفترخانه
آقا  مخاطب:محمدکشاورز،فرزند  خانوادگی  ونام  حضوردردفترخانه-نام  اخطاریه 
نیا  موسوی  صباحه  خانم  رساند  می  استحضار  ملی:5489694793-به  میرز،شماره 
1816309796فرزند سیدراضی به استناد دادنامه صادره ازدادگستری خرمشهرجهت 
عدم امکان سازش وصورتجلسه اجرای صیغه طالق مورخ 97/2/30به این دفترخانه 
دادنامه شماره 9709976141200146ظرف مدت  ثبت طالق  کنید وجهت  مراجع 
10روز به این دفترخانه مراجعه فرماییدو نسبت به ثبت طالق اقدام فرمایید درغیر 
اینصورت مراتب به دادگاه اقدام و برابرمقررات اقدام خواهد شد. شماره م الف:9/881

دفترطالق 106خرمشهر

مفقودی
 MVME4T15BARH001043:موتور  96 مدل  آریزو  چری  سبز  برگه  المثنی 
99مفقود  ایران  پالک:572ب52  شماره   NATFCANH0H1010045:شاسی

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند و برگ سبز خودرو سواری سیستم رنو تیپ L90مدل 1387به رنگ زیتونی 
شماره  موتورK4MA690W001787و  شماره  به  بنزین  سوخت  نوع  متالیک 
شاسیNAPLSRALD81023432 شماره پالک ایران 24-735ن14به نام فریبا 
سلیمان  صدورمسجد  محل   5364 بشناسنامه  پدرچنداری  نام  آرپناهی  عبدالهی 
6451144458مفقود  پستی  1367/1/7کد  تولد  1972476777تاریخ  ملی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
ازکرمان  341صادره  پدرحسین،بشناسنامه  وند،نام  عبده  ظاهری  علیرضا  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ  مسجدسلیمان  بشناسنامه20760صادره  زیالئی  بیگم  مرحومه  مادرم 
متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه   فوت  دائم  اقامتگاه  1397/6/28دراهواز 
کرمان  341صادره  بشناسنامه  حسین  فرزند  وند  عبده  ظاهری  علیرضا 
28094صادره  بشناسنامه  فرزند حسین  وند  عبده  ظاهری  آرمین  )پسرمتوفی(2- 
27صادره  بشناسنامه  حسین  فرزند  وند  عبده  ظاهری  تهران)پسرمتوفی(3-آرمان 
بشناسنامه  حسین  فرزند  وند  عبده  ظاهری  آرین  اهواز)پسرمتوفی(4- 
1740821731صادره اهواز)پسرمتوفی(5-آناهیتا ظاهری عبده وند فرزند حسین 
باانجام  اینک  ندارد.  بشناسنامه 49صادره کرمان)دخترمتوفی(والغیر.ورثه دیگری 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی مجتمع شماره3شورای حل اختالف اهواز

آگهی اجرائیه
،نام  زرپوش  خانوادگی:علی  ونام  لهم1-نام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اهواز-اهوازکیانپارس–خیابان  خوزستان-شهرستان  :استان  نشانی  پدر:صفرعلی 
/محکوم  علیه  محکوم  6-مشخصات  118-طبقه  –پالک  فازسوم  غربی  سروش 
پدر-نشانی:مجهول  شهبازی،نام  بیات  علی  خانوادگی:محمد  ونام  علیهم1-نام 
و  نام  المکان3-  پدر-نشانی:مجهول  خانوادگی:زهراعلوی،نام  ونام  نام  المکان2- 
به:به  المکان.محکوم  پدر-نشانی:مجهول  شهبازی،نام  بیات  خانوادگی:مریم  نام 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب 
9709976111000650محکوم علیهم محکوم است 1- انتقال منافع کسب توسط 
دریکی  انتقال  رسمی  سند  غیرباتنظیم  به  خواسته  موضوع  ثبتی  درپالک  خواهان 
محکوم  عهده  به  عشردولتی  نیم  پرداخت  اهواز2-  اسنادرسمی شهرستان  ازدفاتر 
علیه می باشد. )غیابی(. مدیر دفتر شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-
است  مکلف  علیه  محکوم  مهردادگاه  و  امضاءرئیس  محل  موسوی  جاسم  سید 
گذارد)ماده34قانون  اجرا  بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  تاریخ  از 
اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت 
به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه 
هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه 
اشخاص  نزد  هرنحو  به  او  که  اموالی  کلیه  مذکورو  حسابهای  دقیق  مشخصات 
ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث و نیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
ضمیمه  اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  زمان  مذکوراز  دیگردراموال  تغییر 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
مالی1394(4-خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه  می شود)مواد8و3قانون 
تعزیری  حکم،حبس  اجرای  منظورفراراز  به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه 
و  ماده20ق.م.ا  و  مدنی  احکام  اجرای  دارد.)ماده34قانون  درپی  را  هفت  درجه 
به هر  به دیگری  مال  مالی1394(5-انتقال  اجرای محکومیت  نحوه  ماده 16قانون 
نحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-
چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 

خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(    
شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی حصروراثت
پدرسیدرحیم،بشناسنامه  ،نام  نسب  موسوی  محمدحسین  سید  آقای 
1743102917صادره ازاهواز درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که شادروان مرحوم سید رحیم موسوی نسب بشناسنامه 3506صادره 
دشت آزادگان درتاریخ 97/5/6دراهواز اقامتگاه خودفوت ورثه اش عبارتنداز 1- 
متقاضی با مشخصات فوق الذکر)پسرمتوفی(2- سعاد عباسی فرزند عبدالواحدبه 
وفا  سیده  متوفی(3-  آزادگان)زوجه  دشت  از  1989398601صادره  ملی  شماره 
ازاهواز4-  1740498100صادره  ملی  شماره  به  رحیم  سید  فرزند  نسب  موسوی 
ازاهواز5- 10349صادره  شناسنامه  شماره  به  رحیم  سید  فرزند  سیاحی  مائده 
1740970012صادره  ملی  شماره  به  رحیم  سید  فرزند  نسب  موسوی  صفا  سیده 
شماره  تقدیمی  دادخواست  شرح  الغیر.به  متوفی(و  اناث  )فرزندان  ازاهواز 
9709986944300513-970518/13/97حقوقی می باشد. اینک باانجام تشریفات 
داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
محمد دستیار-رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 2 اهواز

متن آگهی
موسوی  محمد  سید  علیه:1-آقای  –محکوم  ابراهیمی  احمد  له:آقای  محکوم 
خانم   -3 سیدحسن  فرزند  موسوی  سادات  فاطمه  خانم  حسن2-  سید  فرزند 
بی بی حکیمه موسوی الجزایری فرزند سید محمدجواد-پیروآگهی های منتشره 
سیدحسن2-  فرزند  موسوی  محمد  سید  آقای   -1 به  بدینوسیله  زمان  درجراید 
موسوی  حکیمه  بی  بی  3-خانم  سیدحسن  فرزند  موسوی  سادات  فاطمه  خانم 
شود  می  ابالغ  باشند  می  المکان  مجهول  جوادکه  محمد  سید  فرزند  الجزایری 
عمومی  دادگاه  اول  9710426168100211صادرازشعبه  شماره  اجرائیه  طبق 
حقوقی گتوند درپرونده کالسه 9709986168100141به موجب دادنامه شماره 
عمومی  دادگاه  اول  ازشعبه  1397/7/3صادره  9709976168100465مورخ 
مبلغ  –پرداخت  پرداخت  به  هستند  محکوم  علیهم  محکوم  گتوند  حقوقی 
تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  خواسته  اصل  بابت  299/918/308ریال 
دادخواست )1397/2/30(تازمان اجرای حکم وخسارات دادرسی به نسبت سهم 
االرث هرکدام ازماترک مرحوم سید حسین موسوی درحق محکوم له 2-پرداخت 
نیم عشردولتی درحق صندوق دولت،بدیهی است  بابت  مبلغ 14/995/915ریال 
معتبریا  معرفی ضامن  به  منوط  غیابی  بودن حکم،اجرای حکم  غیابی  به  باتوجه 
باشد  له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می  تامین متناسب ازمحکوم  اخذ 
اجرای  ماده9قانون  و  ماده73آ.د.م  دراجرای  نوبت  یک  صادره  اجرائیه  مفاد  لذا 
پس  روز  ده  گرددتاظرف  می  کثیراالنتشاردرج  جراید  از  دریکی  مدنی  احکام 
واحد  گردد.درغیراینصورت  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  ازانتشارآگهی 
هزینه  وصول  و  اجرائیه  مدلول  اجرای  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای 

اجرائی اقدام خواهد نمود.شماره م الف:16/152
مدیردفترشعبه دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان گتوند-سیدرحمان موسوی نیا

شرایط کنونی بازار خودرو فقط
 به سود دالالن است؛

 پیشنهاد قیمتگذاری خودروها 
نزدیک به حاشیه بازار  

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
گفت: هر روز تاخیر در اعالم قیمت جدید خودروها، ضرر و 
زیان زیادی برای خودروسازان، قطعه سازان و بازار به همراه 
خواهد داشت و این شرایط فقط به سود واسطه ها و دالالن 

است.
منش«  نجفی  »محمدرضا  ازیرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  ابه 
افزود: در دور نخست تحریم های ظالمانه آمریکایی ها در 15 
مردادماه گذشته، صنعت خودروسازی نشانه قرار گرفت؛ در 
آن مقطع خودروسازان هوشمندانه تصمیم به واردات قطعات 
مورد نیاز و همه آن قطعاتی که شاید بعدها تامین آنها با 
مشکل مواجه می شد، گرفتند.وی اظهار داشت: مشکلی که 
با  این است که تولید خودرو  در شرایط حاضر وجود دارد، 
ضرر و زیان همراه است، به طوری که آمار و ارقام بورسی 
حاکی از زیان پنج هزار و 500 میلیارد تومانی ۲ خودروساز 
بزرگ کشور در نیمه نخست امسال بود.این مقام صنفی بیان 
داشت: به این ترتیب با از دست رفتن توان مالی خودروسازان، 
رقم پرداختی به قطعه سازان کاهش یافت و نتوانستیم تعدیل 
قیمتی برای قطعات تولیدی داشته باشیم.وی گفت: پیشنهاد 

این انجمن، تعدیل قیمت قطعات و تسویه پرداختی ها به 
اما این موضوع به تعیین تکلیف قیمت  قطعه سازان است 
خودروها بستگی دارد.نجفی منش افزود: 95 درصد افرادی 
که در ماه های گذشته خودرو خرید یا پیش خرید کرده اند، 
برای کسب سود بوده است و مصرف کنندگان واقعی با قیمت 

باال از بازار خرید کرده اند.
 پیشنهاد قیمتگذاری خودروها

 نزدیک به حاشیه بازار
نجفی منش، همچنین با اشاره به برخی شایعات این روزها 
درخصوص نرخگذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار، 

خاطرنشان کرد: تجربه مشابهی در دهه 70 در این زمینه 
داشتیم که اختالف فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها 
ایجاد شد.وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای 
اقتصاد و تعیین قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، با نزدیک 
شدن قیمت های کارخانه و بازار به یکدیگر دالالن و واسطه 
ماندند، در  باقی  واقعی  و خریداران  بازار خارج شدند  از  ها 
نهایت حتی در برخی موارد قیمت بازاری از قیمت کارخانه ای 
خودروها کمتر شد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان کشور گفت: این تجربه موفق برای یک دهه ادامه 
یافت، به طوری که با وجود رشد 300 درصدی شاخص تولید 
در آن 10 سال، اما قیمت خودروها فقط 15 درصد رشد کرد.

وزیر صنعت اعالم کرد:

بیش کاالیی  ذخایر 
است کشور  نیاز  از   



به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام 
یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک 

بستگی دارد.
چاردینی

سخن حکیمانه

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

 از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

امروز با حافظ

بازخوانی ترجمه های محمد قاضی 
در بی ریشه

مجموعه ای از داستان های کوتاه با ترجمه محمد قاضی 
روانه بازار کتاب شد

شامل  »بی ریشه«  داستان  مجموعه  مهر  گزارش  به 
داستان های از نویسندگان نامدار دنیای ادبیات از جمله 
آندره موروا، گراتزیا دلدا،  آنخل آستوریاس،  میگل 
نیکالی هایتوف، پی یر آبستگی، ژرژ گوی و  پروسپه 
مریمه با ترجمه محمد قاضی و با مقدمه ای از غالمرضا 

امامی روانه بازار کتاب شد.
این کتاب تصریح کرده که  امام در مقدمه خود بر 
مرحوم  خواست  به  کتاب  این  انتشار  و  گردآوری 
قاضی و در سال های حضورش در انتشارات کانون 
پذیرفته  انجام  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
است.امامی درباره انتشار این کتاب در مقدمه خود 
بر این اثر نوشته است:  قاضی در کانون چند کتاب 
برای نوجوانان ترجمه کرد و بنا شد بخشی در شمار 
کارش باشد و به بخشی از کتابها هم حق الترجمه ای 
پرداخت شود. من آن زمان عصرها انتشارات کتاب 
موج را راه اندازی کرده بودم و در کار نشر کتاب هایی 
حمید  احمد،  آل  دانشور، جالل  سیمین  از  برآمدم 
عنایت، احمد شاملو، جواد مجابی، رضا براهنی، مهدی 
علی  محمد  علیزاده،  غزاله  بیضایی،  بهرام  سمسار، 

سپانلو، سیروس طاهباز و... و.
 هر کتاب که در می آمد نظر قاضی را می خواستم 
و تسخه ای را به او پیشکش می کردم. روزی گفت: 
که  می خواهد  دلم  دارم،  پراکنده ای  ترجمه های 
گردآوری کنی و به چاپش بسپری. به شوق پذیرفتم. 
ترجمه های پراکنده او را گردآوردم و حاصل آن کتابی 
پرویز  را  »بی ریشه«. طرح روی جلذش  نام  به  شد 
کالنتری کشید و طرح های داخل کتاب را مرتضی 
ممیز. امامی همچنین به این ترجمه ها مقدمه ای شامل 
زندگی نامه و تصویر نویسندگان داستان ها را نیز افزوده 
است.این اثر را نشر کتاب پنجره برای دومین نوبت که 
نخستین نوبت انتشار توسط این ناشر به شمار می رود 

با قیمت 38 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

نامزدهای بهترین آثار در بخش سینمای ملی و بین 
الملل پانزدهمین جشنواره مقاومت معرفی شدند

اسامی نامزدهای بهترین آثار در تمامی بخش 
های ملی و بین الملل پانزدهمین جشنواره 

فیلم مقاومت معرفی شدند.
فیلم  جشنواره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مقاومت، اسامی نامزدهای به شرح زیر است:

سینمای بین الملل، بخش سینمایی
نامزدهای بهترین فیلمنامه:»پدر« به کارگردانی 

باسل الخطیب-»مسیری به سپیده دم« به کارگردانی اندرو کاسترو-»سرو زیر آب« به 
کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر- حامد باشه آهنگر-»ماجرای نیمروز« به کارگردانی 

محمد حسین مهدویان-ابراهیم امینی
نامزدهای بهترین کارگردانی:»28 مرد پانفیلو« به کارگردانی اندری شالوپا-کیم دروزینین-
»تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی-»شب دوازده ساله« به کارگردانی آلوارو 
برچنر- »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمد حسین مهدویان»مسیری به سپیده دم« 

به کارگردانی آندرو کاسترو
نامزدهای بهترین فیلم:»ماجرای نیمروز« تهیه کننده: سید محمود رضوی-»تنگه ابوقریب« 

تهیه کننده:  سعید ملکان-»شب دوازده ساله« تهیه کننده: ماریال بزوسکی
نامزدهای بخش عماد مغنیه:»با صبر زندگی« به کارگردانی  وحید فراهانی-»راز حلب« 
به کارگردانی ناصر نادری»زنانی با گوشواره های باروتی« به کارگردانی رضا فرهمند-
»مردمان نیمه جان« به کارگردانی روح اهلل قاسمی-»نجات« به کارگردانی امیرحسین 

نوروزی-» داعش: شروع« به کارگردانی محمد معارج
نامزدهای مستند بین الملل:»اشغال ذهن آمریکایی« به کارگردانی لورتا آلپر-جرمی ارپ-
»من روهینگیا هستم« به کارگردانی یوسف زین-»موصل بین جنگ و صلح« به کارگردانی 
آناستازیا ترافیمووا-»یمن کودکان و جنگ« به کارگردانی خدیجه االسالمی-»جنگ پیش 
روی علیه چین« به کارگردانی جان پیلجر-»زنانی با گوشواره های باروتی « به کارگردانی 
رضا فرهمند-»کشتن غزه« به کارگردانی مکس بلومنتال-»بر روی لبه چاقو« به کارگردانی 

جرمی ویلیامز ؟؟؟؟
نامز دهای بخش سینمای ایران

بخش فیلم های مستند:»پسرم« به کارگردانی محمد مهدی خالقی-»با صبر زندگی« به 
کارگردانی وحید فراهانی- »آقای نخست وزیر« به کارگردانی محمد رضا امامقلی- »حرام 
می خوریم« به کارگردانی هادی محمدی نسب-»باتمیان گون« به کارگردانی محمد 

زارع- »زنانی با گوشوارهای باروتی« رضا فرهمند
فیلم های سینمایی

بهترین فیلمنامه:تنگه ابو قریب) بهرام توکلی(-ویالیی ها ) منیر قیدی و ارسالن امیری(-
دایان ) بهروز نورانی پور(-سرو زیر آب ) محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر(

دریاچه ماهی )مصطفی رستگاری(
بهترین کارگردانی:»تنگه ابو قریب« به کارگردانی بهرام توکلی-»ویالیی ها« به کارگردانی 
منیر قیدی-»دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور-»سرو زیر آب« به کارگردانی محمد 

علی باشه آهنگر-»ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمد حسین مهدویان
بهترین بازیگری:پرویز پور حسینی برای فیلم »صدای منو می شنوید«-ثریا  قاسمی برای 
فیلم »ویالیی ها«-بابک  حیمدیان برای فیلم »سرو زیر آب«-ناصر بابائیان برای فیلم 

»دایان«-جواد  عزتی برای فیلم »تنگه ابو قریب«-پریناز  ایزدیار برای فیلم »ویالیی ها«
بهترین فیلم :»سروزیر آب« تهیه کننده: سید حامد حسینی-»ویالیی ها« تهیه کننده: 
سعید ملکان-»تنگه ابوقریب« تهیه کننده: سعید ملکان-»ماجرای نیمروز« تهیه کننده: سید 

محمود رضوی-»دایان« تهیه کننده:  محمد حمزه زاده
اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به دبیری محمد خزاعی دیروز نهم آبان در برج 

میالد برگزار شد نتایج ان در شماره بعدی اعالم می گردد.

حمایت بنیاد سینمایی فارابی از تولید
 ۱0 فیلم با محور مقاومت

معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی از حمایت این نهاد سینمایی برای تولید 10 فیلم 
سینمایی با محور مقاومت در دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مسعود نقاش زاده معاون 
فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت که در سینما فلسطین در حال برپایی است اظهار کرد: بسیاری از کسانی که 
اخیراً از راهپیمایی اربعین بازگشته اند، متفق القولند که در میان افواه مردم عراق تقریبًا 
هیچ سخنی از جنگ میان عراق و ایران نیست.وی افزود: پیش تر هم در یک گزارش 
مبسوط راجع به عراق به این نکته اشاره شده بود که در هیچ مقطع تحصیلی در کتب 
درسی کشور عراق درباره این جنگ نمی خوانیم؛ شاید دلیل آن جنگ های متعددی 
است که عراق پس از آن جنگ از سرگذرانده و یا شاید شرمی نهفته از آغاز چنان 
جنگ گسترده ای، دلیل این مهم است.معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی تصریح کرد: 
به عکس در ایران، جنگ هشت ساله منشا اثر بسیاری بود، از خیابان ها و کوچه هایی 
که مزین به نام شهدای دفاع مقدس شدند، تا آثار هنری برگرفته از جنگ تحمیلی، 

جشنواره ها، شب شعرها، یادمان ها و...
نقاش زاده با بیان اینکه بنیاد سینمایی فارابی نیز از بدو تاسیس در سال 1362، در 
بحبوحه جنگ و عملیات والفجر و خیبر، واحد جداگانه ای را با عنوان واحد جنگ 
در خود جای داد عنوان کرد: یکی از وظایف این واحدها بررسی فیلمنامه هایی با 
موضوع دفاع مقدس بود، امری که تا همین امروز و در شورایی تخصصی همچنان 
دنبال می شود و موجب شده تا بنیاد فارابی همواره یکی از نهادهای حامی سینمای 

دفاع مقدس باقی بماند.
وی ادامه داد: بسیاری از آثار شاخص در این زمینه یا به طور کامل تولید این بنیاد 
بوده اند و یا با مشارکت آن ساخته شده اند. به گفته معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد 
سینمایی فارابی، آثاری همچون »دوئل«، »سجاده آتش«، »سفر به چزابه«، »گیالنه«، 
»سرو  و  نیمروز«  »ماجرای  »ویالیی ها«،  »چ«،  دهم«،  روز  »عصر  مجنون«،  »حماسه 
زیر آب« از جمله این آثار هستند. نقاش زاده گفت: هدف اصلی از تشکیل شورای 
تخصصی مقاومت، در سال گذشته رسیدن به آثار ارزشمند و جذاب در این حوزه 
است و از آنجا که تشخیص اولویت های موضوعی، بررسی های فنی و فرهنگی و 
تبیین روش کار مناسب در تولید یکی از اهداف مهم شورای مقاومت است، بنابراین 
ضرورت دارد تا براساس اولویت های ملی و ظرفیت نهادهای مؤثر در بررسی و 

انتخاب متون ارائه شده، امکان تولید گزینه های مناسب مهیا شود.

خبر

میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری گفت: در 
7 ماهه سال جاری، 4 میلیون و 700 
کشور  وارد  خارجی  گردشگر  هزار 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده اند 
سال گذشته رشد چشمگیری را نشان 

می دهد.
رئیس  معاون  مونسان  اصغر  علی   
میراث  سازمان  رئیس  و  جمهوری 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: 
در 7 ماهه سال گذشته شاهد ورود 
3 میلیون گردشگر خارجی به کشور 
بودیم که امسال این رقم به 4 میلیون 
و 700 هزار نفر در مدت مشابه رسید 

که نشان دهنده رشد بسیار خوب و 
چشمگیر جذب گردشگران خارجی 
در  این  افزود:  است.وی  ایران  به 
حالی است که در گردشگری داخلی 
نیز شاهد رونق بسیار خوبی هستیم.
بگوییم  توانیم  می  گفت:  مونسان 
گردشگری  های  حوزه  تمام  در  که 
این  در  اما  ایم  داشته  رشد  خارجی 
رشد  از  سالمت  گردشگری  میان 
بیشتری برخوردار بوده است.وی ادامه 
از  یکی  گردشگری سالمت  در  داد: 
کشورهای هدف ما، عمان است که با 
مصوبه هیئت دولت با این کشور لغو 
یک طرفه روادید را انجام داده ایم و 
لغو یک طرفه روادید با چین نیز در 

دستور کار است.رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان  کل  دبیر  سفر  به  همچنین 
جهانی گردشگری به ایران اشاره کرد 
اعضای  نشست  چهلمین  گفت:  و 
گردشگری  جهانی  سازمان  وابسته 
شد  برگزار  همدان  در  پیش  چندی 
و در این اجالس عالوه بر دبیر کل 
سازمان جهانی گردشگری، 80 عضو 
این سازمان نیز با وجود فضاسازی های 
منفی آمریکا علیه ایران حضور داشتند 
و این موضوع باعث شد تا ایران مدتی 
در رأس اخبار گردشگری دنیا باشد.
اعضای شرکت  گفت:  ادامه  در  وی 
کل  دبیر  و  اجالس  این  در  کننده 

سازمان جهانی گردشگری از ایران و 
جاذبه های آن تعریف کردند و سایت 
در  نیز  گردشگری  جهانی  سازمان 
مدت چند روز به معرفی جاذبه های 
گردشگری ایران و امنیت گردشگری 
در  گفت:  پرداخت.مونسان  ایران  در 
برخی سایت ها ایران را به رنگ زرد 
که  دادند  می  نشان  سفر  مقصد  در 
این  برگزاری  با  خوشبختانه  اکنون 
تفاوت کرده  ایران  اجالس وضعیت 
است و ایران را به عنوان مقصد امن 

گردشگری می شناسند.
وی با بیان این که خوشبختانه اخبار 
خوبی از حوزه گردشگری این روزها 
منتشر می شود ادامه داد: تغییر نرخ ارز 

باعث شد تا بسته های سفر به ایران 
ارزان شود و در عین حال توانستیم 
فرصت  به  را  تهدیدها  از  برخی 
تبدیل کنیم، به عنوان مثال در رایزنی 
آن ها  توانستیم  ایرالین ها  برخی  با 
را جایگزین ایرالین هایی کنیم که به 
ایران کاهش پرواز داشتند.وی در ادامه 
گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و 
امید در حوزه تأمین زیرساخت های 
گردشگری اتفاقات خوبی افتاده است 
و  برخی از جذابیت های جدید حوزه 
گردشگری از جمله توسعه بوم گردی 
خارجی  گردشگران  تا  شده  باعث 
تمایل بیشتری برای سفر به ایران داشته 

باشند.

کاریکاتور

از »جمعه سیاه« تا »بازار سیاه« !

لغو روادید یک طرفه با چین در دستور کار است

ورود 4/7 میلیون گردشگر خارجی در 7 ماهه امسال

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت 
لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت و حمایت از هنرمندان 
موسیقی خیابانی تاکید کرد.حجت نظری با اشاره به وضعیت موسیقی 
خیابانی در تهران گفت: متأسفانه از موسیقی خیابانی حمایتی انجام 
نمی شود و حتی بعضا دیده می شود که نیروهای شهرداری با این 
گروه های موسیقی به عنوان سدمعبر برخورد می کنند.وی با بیان اینکه 
براساس قانون، وزارت ارشاد مسئولیت ارائه مجوز به گروه های 
موسیقی را برعهده دارد و برهمین اساس می بایست برای وضعیت 
گروه های موسیقی  خیابانی نیز چاره اندیشی کند، ادامه داد: وزارت 
ارشاد می بایست محور تصمیم گیری باشد و مجموعه هایی همچون 
شهرداری و پلیس نیز کمک کننده باشند.نظری با بیان اینکه فعالیت 
گروه های موسیقی خیابانی باید از سوی وزارت ارشاد به رسمیت 
شناخته شود افزود: اگر میخواهیم اقدام جدی در مورد تعیین وضعیت 
گروه های موسیقی خیابانی اتفاق بیفتد باید وزارت ارشاد وارد میدان 
شود؛ در غیر این صورت شهرداری نمی تواند با بخشنامه و مصوبه 
به ادامه فعالیت این گروه ها کمک کند. به همین دلیل نیز الزم است 
که کارگروهی برای بررسی وضعیت و حمایت از این هنرمندان با 

محوریت وزارت ارشادتشکیل شود.

اتكيد به برريس وضعيت 

موسيقي خياابين

فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی سید جواد رضویان و تهیه 
کنندگی جواد نوروزبیگی فرم حضور در سی و هفتمین جشنواره 

ملی فیلم فجر را پر کرد.
جواد نوروزبیگی؛ تهیه کننده فیلم سینمایی »زهرمار« در ارتباط با 
آخرین وضعیت این فیلم سینمایی در گفت و گو با »صبا« عنوان 
کرد: مراحل مونتاژ فیلم تقریبا به پایان رسیده و به مدت یک هفته 
است که صداگذاری فیلم نیز توسط محمود خرسند آغاز شده 
است.وی در ارتباط با حضور فیلم در سی و هفتمین جشنواره 
ملی فیلم فجر افزود: فرم حضور در جشنواره فجر را پر کرده ایم و 

انشاهلل »زهرمار« در جشنواره فجر حضور خواهد داشت.
گفتنی است، »زهرمار« اولین ساخته جواد رضویان در قالب طنزی 
اجتماعی روایت می شود و سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق 
فراهانی، سیامک صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی استادی، 
از جمله  ادیب  و سیامک  اهری  رویگری، حسین محب  رضا 

بازیگران این فیلم هستند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »حشمت: فکر نمی کردم 

تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، لیال: زهرمار ...«

»جواد رضواين زهرمارمي
 را به جشنواره فيلم فجر فرستاد

 نخستین جشنواره موسیقی های محلی استانبول با حضور 
همایون شجریان خواننده ایرانی و هنرمندانی از کشورهای 

مختلف این هفته آغاز خواهد شد.
به نقل از آناتولی، نخستین جشنواره »موسیقی  های محلی 
ایران،  از کشورهای ترکیه،  با حضور هنرمندانی  استانبول« 
اسپانیا، کره و آذربایجان امروز شنبه یکم ماه دسامبر در تاالر 
کنسرت جمال رشید ری در منطقه حربیه استانبول برگزار 
خواهد شد.در چارچوب این جشنواره که تا پنجم دسامبر 
ادامه خواهد داشت، همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی 
ایرانی و گروه شمس از ایران روز دوشنبه سوم دسامبر در 
همین تاالر روی صحنه خواهد رفت.همچنین پاکو پنا از 
اسپانیا، عزیزه مصطفی زاده از آذربایجان، گروه هونا از کره 
جنوبی، یاووز بینگول و ارکان اُغور و اسماعیل حقی از ترکیه 
کنسرت برگزار خواهند کرد.در کنار این هنرمندان، خواننده 
های دیگری از ترکیه در پردیس های دانشگاه های »استانبول« 
و »ییلدیز تکنیک استانبول« برنامه اجرا خواهند کرد.قرار است 

در طول این فستیوال در جمع 35 کنسرت برگزار شود.

»شجراين «

به استانبول مي رود

آگهي مناقصه
شماره مناقصه : 97/11

شماره مجوز : 1397/4375
عنوان آگهی:  خرید  شیر قبل از رگوالتور 11 3/4

*حداقل تعداد پیشنهادها جهت گشایش پاکات مالی در این مناقصه 2 پیشنهاد می باشد.
*نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: یزد – بلوار آزادگان)بلوار فرودگاه(- جنب مدرسه عالی شهید مطهری- انبارهای شرکت گاز استان یزد

*نحوه دریافت و ارسال مدارک ارزیابی کیفی: مراجعه به سایت شرکت گاز استان یزد و ارسال اعالم آمادگی کتبی، مدارک ثبتی، ،مدارک الزم طبق آیتمهای 
اعالمی جهت ارزیابی کیفی )آیتمهای اعالم شده در سایت شرکت گاز استان یزد جهت مناقصه فوق( ،گواهینامه مربوط به تضمین و خدمات پس از فروش 
محصوالت )حداقل زمان تضمین محصوالت 3 سال پس از تحویل یا 2 سال پس از راه اندازی )هر کدام که زودتر سپری گردد( و حداقل زمان خدمات پس از 
فروش حداقل 10سال پس از انقضای گارانتی خواهد بود( و استانداردهای تولید ،حداکثر تا پایان وقت اداری  14 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به انبارهای 

شرکت گاز استان یزد. *ارزیابی کیفی پیشنهادها: 97/10/18 لغایت 97/10/25 
*اسناد مناقصه،شرح کامل فنی و اطالعات دقیق خرید پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهای مورد تایید ارسال خواهد  
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : -/5/500/000/000  ریال، ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و... طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی مورخ 94/9/22 هیات 

محترم وزیران *آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه )پاکات الف- ب- ج(:  97/11/27 *تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات:  97/11/27
و سایت ها(  مناقصه  )بخش   www.nigc-yazd.ir آدرس:  به  یزد  استان  گاز  به سایت شرکت  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  گران   مناقصه 

 www.shana.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 03537212188 )شماره داخلی 3( تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومي

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان یزد

)سهامی خاص(

 نوبت دوم

مقاومت  فیلم  از جشنواره  روز  دومین  در 
جذب  محوریت  با  تجربه  انتقال  کارگاه 
مخاطب در سالن شماره دو سینما فلسطین 

برگزار شد.
به گزارش گروه سینمایی پیام زمان ،این 
جلسه با استقبال زیاد مخاطبان همراه بود 
و مسعود ده نمکی کارگردان فیلم اخراجی 
ها که به عنوان استاد در این کارگاه حاضر 
بود گفت: راز جذب مخاطب و فیلم پرفروش 
است.  فوت در سینما  و  فن  ساختن یک 
در مورد بقیه سینماگران ایرانی نمی توانم 
که  گویم  می  جرات  با  ولی  بزنم  حرفی 
یک  ذاتا  من  بلدم.  را  هنر  و  فن  این  من 
ژورنالیستم و همین نگاه در سینما به من 

خیلی کمک کرده است.

من در ابتدا شبنامه منتشر می کردم.خودم 
سه چهارتا کپی می گرفتم و بعد از انتشار 
می  تکثیر  را  آن  هیئتی  به صورت  مردم 
کردند. سه چهارتاکپی من ،در دست مردم 
میشد سه چهار هزارتا. چرا که حرف، حرف 
خود مخاطب بود. شاید دلیلش این باشد 
که شما هر حرف را باید در زمان خودش 
بزنید نه کمی قبلتر یا بعدتر.ده نمکی در 
ادامه این کارگاه طی روند انتقال تجربیاتش 
به مخاطبان گفت: ما در دهه ی هفتاد در 
مورد اشرافی گری سخن گفتیم. االن همه 
آن  ما  ولی  درآمده  قضیه  این  از  دادشان 
روز می گفتیم وآنها علیه ما موضع گیری 
می کردند. به هر حال زدن حرف متفاوت 
تاوان دارد. آن روز کسی به این مسئله توجه 

نداشت. شما باید مطالبات مردم را بدانید.
اگر بین مردم باشید متوجه دغدغه آنها می 

شوید.
او دربخش مهمی از سخن خود از دو فاکتور 
مهم در جذب مخاطب نام برد وگفت:اول 
زنند  نمی  دیگران  بزنیم که  اینکه حرفی 
و دوم اینکه آن حرف را در زمان خودش 
بزنیم. و این یعنی اینکه ما باید مردمان زمان 

خودمان باشیم.
جذابیت  درمورد  ادامه  در  سینماگر  این 
در حوزه  افزود:  دفاع مقدس  در سینمای 
سینمای دفاع مقدس مسئله پیچده است. 
چرا که آدمها با کلیشه های واحدی سروکار 
دارند. اخراجی ها فیلمی است که هنگام 
اکرانش با مقاومت زیادی روبرو شد اما مردم 
فیلم را پسندیدند و فیلم را خواستند. بعد 
از آن همه مقاومت در مورد فیلم اخراجی 
ها ، امروز همه این فیلم را پذیرفته اند و 
اینکه یادشان آمده در دسته خود یک مجید 

سوزوکی داشته اند!مسعود ده نمکی در 
کارگاهش در جشنواره فیلم مقاومت گفت: 
بعد از تولید اخراجی ها کلی از فرماندهان 
جنگ نامه نگاری کردند و می خواستند 
وقتی  ولی  بگیرند  را  فیلم  اکران  جلوی 
استقبال مردم را دیدند متوجه شدند که 

چقدر راه را اشتباه رفتند.
ده نمکی ادامه داد: اخراجی ها اولین کمدی 
جنگی سینمایی ایران بود، لیلی با من است 
یک فیلم کمدی بود اما درباره جنگ نبود و 
فقط درباه آدم ترسویی بود که از جنگ می 
ترسید.ده نمکی در پایان کارگاهش که با 
استقبال خیلی خوبی مواجه شده بود عنوان 
داشت: هیچ وقت فیلمتان را در جشنواره 
با منتقدان نبینید. چون آنها شما را ناامید 
مخاطبان  از  جزئی  منتقدین  کنند.  می 
شما هستند نه همه ی آن. شما می توانید 
فیلمتان را با مخاطبان مختلف ببینید و بعد، 

از واکنش مخاطبانتان برآیند بگیرید

فیلمتان رادر جشنواره با منتقدان نبینید

جایزه کارگردان سال جشنواره
 »پالم اسپرینگز«برای بردلی کوپر


